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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 36/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 14.03.2019 (quinta-feira, às 17:00 horas):
Relator: João Batista Pinto Silveira 1)Embargos de Declaração Proc. Classe RE N. 4231 - Recurso Eleitoral - Agravo de Instrumento Execução Fiscal - Desbloqueio de Valores Advindos do Fundo Partidário. Procedência: D/C. Embargante(s): Partido Social Democrático - PSD
(Adv(s) Adriana Boniatti-OAB OAB/RS 60.678). Embargado(s): União - Fazenda Nacional.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 06.03.2019. (a) Vital Cappellari Corrent, Diretor-Geral
Substituto.
PAUTA N. 35/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 22.03.2019 (sexta-feira, às 17:00 horas):
Relatora: Marilene Bonzanini 1)Proc. Classe RE N. 1742 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Exercício 2015 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: São Borja. Recorrente(s): Edson Ben Hur Zappe e Nario Carmo
Glusczak (Adv(s) Adriano Pires Moraes-OAB OAB/RS 40.380 e Giovani Martins Cassafuz-OAB OAB/RS 50.072), Marcio Cristiano da Rosa
(Adv(s) Adriano Pires Moraes-OAB OAB/RS 40.380, Eduardo Petry Flores-OAB OAB/RS 96.001 e Giovani Martins Cassafuz-OAB OAB/RS
50.072), Partido Democrático Trabalhista - PDT de São Borja (Adv(s) Eduardo Petry Flores-OAB OAB/RS 96.001, Emerson Dornelles AlvesOAB OAB/RS 60.191 e Giovani Martins Cassafuz-OAB OAB/RS 50.072). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 06.03.2019. (a) Vital Cappellari Corrent - Diretor-Geral
Substituto.
PAUTA N. 34/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 29.03.2019 (sexta-feira, às 17:00 horas):
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1)Proc. Classe PC N. 5127 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político - Exercício
2016. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, Luiz Carlos Ghiorzzi Busato e José Francisco Soares Sperotto
(Adv(s) Getulio de Figueiredo Silva-OAB OAB/RS 15.681).
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Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 06.03.2019. (a) Vital Cappellari Corrent - Diretor-Geral
Substituto.
PAUTA N. 33/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 14.03.2019 (quinta-feira, às 17:00 horas):
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 1)Proc. Classe RE N. 1941 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de
Exercício Financeiro - Exercício 2015 - Contas - Aprovação das Contas Com Ressalva. Procedência: Alegrete. Recorrente(s): Ministério
Público Eleitoral. Recorrido(s): Partido Progressista - PP de Alegrete, Airton Zuquetto Dutra, Albano Suhre, Gilberto Maciel Brandolt e Cesar
Augusto Aquino Recoba (Adv(s) José Rubens Rosa Pillar-OAB OAB/RS 60.705).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 06.03.2019. (a) Vital Cappellari Corrent - Diretor-Geral
Substituto.
PAUTA N. 32/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados, também, os seguintes processos:
Sessão de 13.03.2019 (quarta-feira, às 17:00 horas):
Relator: Gerson Fischmann 1)Proc. Classe RE N. 2362 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Exercício 2017 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Aratiba. Recorrente(s): Partido dos Trabalhadores - PT de
Aratiba (Adv(s) João Antônio Dallagnol-OAB OAB/RS 90.344). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Gerson Fischmann 2)Proc. Classe RC N. 75863 - Recurso Criminal - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude - Improcedência Pedido de Conedenação Criminal. Procedência: Fazenda Vilanova. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Paulo Renato
Wermann (Adv(s) Caroline Benini Magagnin-OAB OAB/RS 89.862, Janaína Meneghini-OAB OAB/RS 68.140 e Leandro Toson Caser-OAB
OAB/RS 45.706).
Relator: Roberto Carvalho Fraga 3)Proc. Classe E.Dcl. N. 618 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Eleições Desaprovação / Rejeição das Contas - Eleições 2016. Procedência: D/C. Embargante(s): Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de
Pelotas, Enéias Clarindo e Luciano Reis de Oliveira (Adv(s) Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB OAB/RS 51.723, Everson Alves dos Santos-OAB
OAB/RS 104.318 e Francisco Tiago Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799). Embargado(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 01.03.2019. (a) Vital Cappellari Corrent - Diretor-Geral
Substituto.

Despachos
PROCESSO 0602632-29.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602632-29.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH DEPUTADO ESTADUAL, ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO ROBERTO MAFFESSONI - RS21744, ALEXANDRA TAGLIETTI GRIZON - RS95857, MANUELA
RIBEIRO FELDMANN GHELER - RS73922
Vistos.
ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH requer a retificação de sua situação cadastral, com o registro de sua prestação de contas, e consequente
emissão de certidão de quitação eleitoral.
O requerente candidatou-se no último pleito, e, por consequência, tinha o dever de prestar contas até a data de 06.11.2018 (Resolução TSE n.
23.555/17). Ausente a apresentação das contas naquela data, houve o registro de omissão em seu cadastro eleitoral.
Todavia, o candidato apresentou prestação de contas final em 13 de fevereiro de 2019, e não se encontra mais omisso em seu dever de
prestar contas relativas ao pleito de 2018, motivo pelo qual deve ser atualizado o cadastro do eleitor, para que conste o código específico
referente à apresentação de contas extemporânea.
Registre-se, entretanto, que a apresentação de contas extemporânea no sistema eleitoral não autoriza a emissão de certidão de quitação
eleitoral pelo site do TRE-RS. Assim, o eleitor fica advertido de que ele deverá se dirigir ao seu cartório eleitoral e solicitar a emissão de
certidão circunstanciada, na qual conste a regularidade quanto ao comparecimento às urnas e à apresentação da prestação de contas alusiva
ao pleito de 2018.
DIANTE DO EXPOSTO, determino à 99ª Zona Eleitoral a anotação no cadastro do eleitor da informação pertinente à apresentação de contas
extemporânea referente ao pleito de 2018.
Fica o chefe de cartório desde já orientado a fornecer certidão circunstanciada ao eleitor nos termos acima expostos, caso venha a ser
solicitada.
Publique-se.
Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA
Relator
PROCESSO 0602607-16.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602607-16.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER DEPUTADO FEDERAL, MARIA DE LOURDES DOS
SANTOS SPRENGER
Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS SPRENGER NEUBAUER DA COSTA - RS96769
Vistos.
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER requer a expedição de ofício afastando a inscrição do ASE 272 Motivo 2 do seu cadastro
eleitoral (prestação de contas extemporânea) a fim de possibilitar a emissão de certidão de quitação eleitoral.
Considerando que o prazo para entrega das contas finais da campanha da eleição proporcional do pleito de 2018 se encerrou em 6.11.2018,
em princípio é possível denominar como intempestivas as contas da candidata, pois apresentadas somente em 29.11.2018.
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No entanto, tal fato não pode, por si só, impedir a emissão de quitação eleitoral, dado que a entrega extemporânea de contas não está
abrangida pelas hipóteses de impedimento estabelecidas no § 7° do art. 11 da Lei das Eleições e no § 1° do art. 7° do Código Eleitoral.
Além disso, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado de decisão considerando as contas não prestadas, é inaplicável a previsão
contida no art. 83, § 1°, da Res. TSE n. 23.553/17, que trata da obtenção da certidão de quitação eleitoral somente após o final da legislatura
para o cargo disputado.
Nessa linha, caso a entrega extemporânea das contas de 2018 seja o único impedimento existente no cadastro eleitoral da candidata, emita-se
a pertinente certidão circunstanciada de quitação eleitoral.
Cumpra-se antes da publicação, podendo a candidata valer-se da apresentação da presente decisão para solicitar o imediato cumprimento ao
cartório eleitoral.
Publique-se.
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
PROCESSO 0602798-61.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602798-61.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALDOMIRO CORREA DE MOURA DEPUTADO ESTADUAL, VALDOMIRO CORREA DE MOURA
Advogados do(a) REQUERENTE: RAFAEL MARTINEZ FETT - RS83931, ANDRE MARTINEZ FETT - RS68581, JORGE LUIZ FETT RS70751
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos para exame da petição Id 1963333.
Indefiro o pedido, as intimações devem ser feitas de acordo com o art. 101 da Res. TSE n. 23.553/17, por meio eletrônico.
Diligências legais.
Porto Alegre, 1 de março de 2019.
Des. Eleitoral JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
Relator
PROCESSO 0603604-96.2018.6.21.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (1318) - Processo nº 0603604-96.2018.6.21.0000 - Doutor Ricardo - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
AUTOR: NERI BERTOTTI
Advogados do(a) AUTOR: LUIZA RICHTER - RS109503, DURCIO BELZ DOS REIS - RJ188615
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos.
Trata-se de ação rescisória proposta por NERI BERTOTTI visando desconstituir decisão transitada em julgado que, reconhecendo a prática de
captação ilícita de sufrágio, julgou procedente a representação n. 810-57.2012.6.21.0067, promovida pelo Ministério Público Eleitoral, e cassou
o mandato do requerente do cargo de vereador do Município de Doutor Ricardo.
Sustenta o cabimento da ação rescisória ao argumento de que possui prova nova, nos termos do disposto no art. 966, inciso VII, do CPC.
Afirma que a previsão do art. 22, "j", do Código Eleitoral, que restringe o cabimento da ação rescisória ao prazo de 120 dias do trânsito em
julgado, fere o seu direito de ser declarado inocente, fazendo-o carregar o peso de uma condenação injusta pelo resto da vida.
Alega ter sido condenado unicamente com base no depoimento da eleitora Janete Teresinha da Silva Vinciguerra, a qual lhe teria confessado,
em conversa recente, ter sido contratada por agentes de partido adversário para imputar-lhe falsamente a prática do ilícito.
Sustenta, ainda, que, em troca da condenação obtida pelo falso testemunho, Janete passou a receber valores do Município de Doutor Ricardo
- administrado pelo PMDB, a título de ressarcimento de supostas consultas médicas.
Diz não haver sentido na alegação de que teria comprado o voto da eleitora com um cheque em branco, datado do distante ano de 2007,
cheque esse que se encontrava na posse de Volmir Gomes, pessoa com quem transacionava naquele ano, o qual também passou a ser
beneficiado pela administração municipal, mediante o recebimento de horas extras não realizadas.
Requer, por fim, a procedência da ação, rescindindo-se a decisão, a fim de ser declarada a sua inocência e elegibilidade.
Juntou documentos.
É o sucinto relatório.
Decido.
Trata-se de ação rescisória com vistas a desconstituir decisão transitada em julgado que, julgando procedentes os pedidos formulados nos
autos da Representação n. 810-57.2012.6.21.0067, promovida pelo Ministério Público Eleitoral, cassou o mandato de NERI BERTOTTI, que
havia sido eleito vereador do Município de Doutor Ricardo nas eleições de 2012.
O autor sustenta prevalência do disposto no art. 966, VII, do Código de Processo Civil - existência de prova nova - em detrimento às
disposições do Código Eleitoral que impõem o exíguo prazo de 120 dias para ajuizamento da ação rescisória.
Adianto que a ação não merece prosseguimento.
Na Justiça Eleitoral, o manejo da ação rescisória tem disciplina normativa específica, prevista no artigo 22, I, "j", do Código Eleitoral, cabível
perante o TSE, restrita à hipótese de inelegibilidade, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias:
Art. 22. Compete ao Tribunal Superior:
I - Processar e julgar originariamente:
[...] j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de cento e vinte dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se
o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado.
Como se observa, a ação rescisória, na Justiça Eleitoral, além de observar o prazo de 120 dias, deve ser proposta, quando cabível, junto ao
Tribunal Superior Eleitoral.
Anoto que o requisito relativo à competência poderia ser suprido com a remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, caso o processo
preenchesse os demais pressupostos de constituição e de desenvolvimento, o que não se verifica no caso em comento, como se verá adiante.
A pleiteada aplicação do Código de Processo Civil só pode ocorrer subsidiariamente, ou seja, quando não houver disposição específica na
legislação eleitoral. Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
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AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na decisão agravada, consignou-se que a presente Ação Rescisória padeceu do instituto da decadência, uma vez que foi extrapolado o
prazo de 120 dias para sua propositura no âmbito desta Justiça Eleitoral, conforme prescrito no art. 22, inciso I, alínea "j" do CE.
2. Havendo previsão expressa na legislação específica, não há falar na aplicação subsidiária do CPC ou na prevalência da sua aplicação sobre
aquela.
3. Constitui entendimento já consagrado neste Tribunal o não cabimento de Ação Rescisória para desconstituir decisão de desaprovação de
contas de campanha, e sim e apenas de decisões proferidas no âmbito desta Corte e que tenham, efetivamente, analisado o mérito de
questões atinentes à inelegibilidade.
4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.
(Ação Rescisória nº 060128917, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
178, Data 14/09/2017).
Grifei
[...]. Ação rescisória. Cabimento. Aplicação analógica do art. 485 do CPC. Inviabilidade. Disposição expressa e específica no art. 22, I, j, do CE.
1. A aplicação das disposições do CPC ao processo eleitoral somente ocorre subsidiariamente, ou seja, na omissão do regulamento específico
disciplinado nas leis eleitorais. Precedentes.
2. No caso, portanto, não é possível a aplicação analógica do art. 485 do CPC, porquanto há previsão expressa acerca do cabimento da ação
rescisória no processo eleitoral, no art. 22, I, j, do Código Eleitoral.
3. A previsão da ação rescisória é de tipificação estrita em respeito à estabilidade das relações sociais e ao princípio constitucional da
segurança jurídica. Precedente. [...]"
(TSE. Ac. de 13.10.2011 no AgR-AI nº 69210, rel. Min. Nancy Andrighi; no mesmo sentido o Ac. de 11.2.2010 no AgR-AR nº 392, rel. Min.
Marcelo Ribeiro e o Ac. de 6.10.2008 no AgR-REspe nº 31116, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)
Assim, havendo norma específica que disciplina a matéria no âmbito eleitoral, não há se falar em aplicação do Código de Processo Civil para o
efeito de ampliar as hipóteses de cabimento da ação rescisória, tampouco o prazo de ajuizamento.
Mesmo que assim não fosse, o CPC - já que invocado pelo requerente - também prevê um lapso temporal para o ajuizamento da rescisória
que impediria o conhecimento da presente ação, pois o direito à rescisão, pela norma processual civil, se extingue em dois anos (art. 975).
No caso concreto, consultando-se o Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP deste Tribunal, verifica-se que o
trânsito em julgado da sentença objeto da presente ação ocorreu em 03.02.2014, há mais de cinco anos, portanto.
Conclusão inarredável é de que ocorreu a decadência do direito ao ajuizamento da ação rescisória, razão pela qual deixo de determinar a
remessa dos autos ao TSE, ante a manifesta ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido, nos termos do art. 485,
IV do Código de Processo Civil.
Isso posto, amparada no art. 41, XXII do Regimento Interno deste Tribunal, extingo o processo sem julgamento do mérito, nos termos da
fundamentação.
Publique-se.
Intime-se.
Des. Eleitoral MARILENE BONZANINI
Relatora
PROCESSO 0602349-06.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602349-06.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO VANDERLEI FAGUAGA SIQUEIRA DEPUTADO ESTADUAL, PAULO VANDERLEI FAGUAGA
SIQUEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO PEREIRA NETO - RS92383
Vistos.
Do exame dos autos, verifica-se que, citado para apresentar prestação de contas relativas à campanha eleitoral de 2018 (ID 1524433), através
de advogado regularmente constituído, o candidato limitou-se a encaminhar mídia e documentos físicos pelo correio (IDs 1754533, 1754683,
1754733, 1754783, 1754833, 1754883, 1754933, 1754983, 1755033, 1755083, 1755633, 1755133, 1755183, 1755233, 1755333, 1755383,
1755433, 1755483,1755533, 1755583), desacompanhados de procuração, desatendendo a forma estabelecida pela legislação de regência
(informação ID 1944033).
Assim, intime-se a parte para que proceda, no prazo de 3 dias corridos, à entrega da prestação de contas por meio do Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais - SPCE, nos termos do disposto no art. 57 da Resolução TSE n. 23.557/2017, bem como, para juntar aos autos, em igual
prazo, o instrumento de procuração a advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
Atendida a diligência, dê-se regular processamento às contas.
Transcorrido in albis o prazo, o feito será convertido em procedimento de contas não prestadas, devendo a Secretaria Judiciária adotar o
pertinente rito, na forma do art. 52, § 6º, III e seguintes, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 28 de fevereiro de 2019.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI,
Relatora.
PROCESSO 0600006-03.2019.6.21.0000
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11526) - Processo nº 0600006-03.2019.6.21.0000 - Canoas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
AUTOR: SIGILOSO
Advogado do(a) AUTOR: LUIZ GERALDO TELESCA MOTA - RS5894
RÉU: SIGILOSO
Vistos.
Considerando a certidão Id 1959383 que aponta residir o impugnado em Brasília, exercendo mandato de Deputado Federal, determino a
expedição de carta precatória de citação para, querendo, apresentar resposta no prazo de sete (7) dias, conforme art. 4º da LC 64/90.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Após, com ou sem a apresentação da defesa, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação.
Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
Relator
PROCESSO 0602730-14.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602730-14.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAMAO DA SILVA ALVARES DEPUTADO ESTADUAL, RAMAO DA SILVA ALVARES
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos.
Intimado para juntar instrumento de procuração, o candidato deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 1920583).
Conforme consignado na decisão que determinou a intimação do prestador para sanar a falha, a ausência de procuração, por ser documento
essencial, importa na omissão do dever de prestar contas, e na consequente conversão do rito para o de contas não prestadas, disciplinado
pelo art. 52, § 6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Assim, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria para os fins do art. 52, § 6º, inc. III, da citada
resolução.
Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator.
PROCESSO 0602528-37.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602528-37.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, GEORGE ANDRE CUNHA MAIA, MOISES CANDIDO RANGEL, LUIZ HELENO DA
SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos.
Foi autuado processo de prestação de contas em face da apresentação de contas parcial do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC relativas às
Eleições 2018.
Diante da omissão na apresentação das contas finais no prazo estipulado no art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017, determino a intimação
da agremiação, na pessoa do advogado indicado na autuação, bem como notificação pessoal do partido político, do presidente e do tesoureiro,
nos termos do art. 101, § 4º, do aludido diploma, para que apresentem a documentação cabível e constituam defensor no prazo de 3 (três)
dias, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas.
Atendida a diligência, dê-se regular processamento às contas. Transcorrido in albis o prazo, o feito será convertido em procedimento de contas
não prestadas, e a Secretaria Judiciária deverá adotar o pertinente rito, na forma do art. 52, § 6º, inc. III e seguintes, da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Publique-se.
Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator.
PROCESSO 0603180-54.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603180-54.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELIAS ALVES DEPUTADO ESTADUAL, ELIAS ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: WILSON ANTONIO MOREIRA - RS50304
Vistos.
As contas foram prestadas sem juntada de procuração a advogado, em contrariedade ao art. 48, § 7º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Considerando que a carta de intimação do Id. 1807033 restou inexitosa, determino a notificação do candidato por oficial de justiça, para que
regularize sua representação processual no prazo de 03 (três) dias corridos sob pena de as contas serem julgadas não prestadas (art. 101, §
4º, da Resolução TSE n. 23.553/2017)
Atendida a diligência, dê-se regular processamento às contas. Transcorrido o prazo sem manifestação, o feito será convertido em
procedimento de contas não prestadas, e a Secretaria Judiciária deverá adotar o pertinente rito, na forma do art. 52, § 6º, inc. III e seguintes,
da Resolução TSE n. 23.553/2017..
Fica a assessoria ASTED autorizada a firmar os atos necessários ao cumprimento desta decisão.
Publique-se.
Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.

Atos da Corregedoria
Decisões
PROCESSO 0600093-56.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Quinta-feira, 07 de Março de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 41, Página: 7

INTERESSADO: ADRIANO FERREIRA TESH
INTERESSADO: 084ª ZONA ELEITORAL - TAPES/RS
Trata-se de agrupamento em coincidência no Sistema ELO de número 2DRS1902611952, envolvendo a inscrição eleitoral de n.
1209771604850, pertencente a ADRIANO FERREIRA TESH e o registro de Incapacidade Civil Absoluta consignado na Base de Perda e
Suspensão de Direitos Políticos sob o n. 000019194000, em situação "Ativo", em nome de ADRIANO FERREIRA TESCH referente à
comunicação de Incapacidade Civil Absoluta, PROC. n. 137/1020002203 da 5ª Vara Judicial de Tapes/RS.
Constata-se que o agrupamento sob análise decorreu do processamento de operação de "Alistamento" efetuada pela 084ª Zona Eleitoral/RS.
Ressalta-se que os dados identificadores do eleitor não apresentam diferença àqueles consignados na Base de Perda e Suspensão de Direitos
Políticos no tocante ao nome da mãe e à data de nascimento, indicando que as consultas não foram realizadas conforme orientações do
Manual de Procedimentos Cartorários.
Em que pese o Acórdão proferido no Processo Administrativo TSE nº 114-71.2016.6.00.0000 determinar tão somente a regularização das
inscrições que possuírem registro da suspensão de direitos políticos por incapacidade civil absoluta anotado em data posterior à entrada em
vigor da Lei de Inclusão de Pessoa com Deficiência, analisando sob uma ótica acurada o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, entendo
que o eleitor com registro na situação ativo na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos por incapacidade civil absoluta seja autorizado
a obter alistamento eleitoral.
E sigo nesta linha, porque a Lei 13.146/2015 excluiu do Código Civil as demais hipóteses de incapacidade civil absoluta, restando apenas a
relativa ao menor de 16 anos, não atribuindo à esta Justiça especializada a criação de óbice ao exercício do voto quando o eleitor possuir
anotação de incapacidade civil absoluta na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos do Sistema ELO.
Ademais, a Lei n. 13.146/2015 expressamente prevê o direito de voto à pessoa com deficiência, in verbis:
"Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de
condições com as demais pessoas.
§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações:
I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as
pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência;
II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive
por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado;
III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão
possuam, pelo menos, os recursos elencados no art. 67 desta Lei;
IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com
deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha."
Ainda, o texto do art. 85, §1º, da Lei n. 13.146/2015 reafirma que a curatela não impede o exercício de voto:
"Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao
trabalho e ao voto."
Dessa forma, pelo que estabelece o art. 41, § 2º, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n. 120977160485
em nome de ADRIANO FERREIRA TESH.
Publique-se.
Transitado em julgado, inative-se o registro mencionado.
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2019.
MARILENE BONZANINI,
Corregedora Regional Eleitoral.
PROCESSO 0600099-63.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: DIEGO GABRIEL MADRI JUM
INTERESSADO: 049ª ZONA ELEITORAL - SÃO GABRIEL/RS
DECISÃO
Realizado o cruzamento de dados (batimento) pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi gerada a coincidência n. 2DRS1902612620, apesar das
orientações disponibilizadas no Manual de Procedimentos Cartorários, Sistema Crono e Página da Intranet do TRE-RS, dando conta de que
não se pode realizar operação de RAE quando houver registro ativo na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos (BPSDP) para a
mesma pessoa.
Analisando a documentação recebida, verifica-se que o Certificado de Reservista da 13ª Companhia de Comunicações Mecanizada informa
que Diego Gabriel Madri Jum, filho de Carla Cassal Madri e Alceu Pereira Jum, data de nascimento 12/09/1999, foi licenciado em 20/02/2019,
quando houve o término do Serviço Militar Obrigatório.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n. 119777820477, em
nome de DIEGO GABRIEL MADRI JUM em face do restabelecimento dos seus direitos políticos.
Após, inative-se o referido registro na Base de Perda e Suspensão dos Direitos Políticos.
Por fim, publique-se, com subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2019.
MARILENE BONZANINI,
Corregedora Regional Eleitoral.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO CLASSE: PC 123-82.2017.6.21.0000 - PROTOCOLO: 30.761/2015
EDITAL DE CITAÇÃO SJ/CORIP/SEPEP n.º 002/2019
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Para dar cumprimento ao despacho do Exmo. Des. João Batista Pinto Silveira, no processo Classe PC 123-82.2017.6.21.0000, em que figura
como interessado CLEBERSON LUIZ MARTINS, e na forna da Lei: FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele
conhecimento tiverem, que no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos da referida Prestação de Contas,
referente às eleições de 2010, fase do cumprimento de sentença, sendo este edital para CITAR o Sr. CLEBERSON LUIZ MARTINS, com base
no artigo 256, II, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento voluntário do valor atualizado de R$ 9.395,27 (nove mil
trezentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme dispõe o art. 523 do CPC, consignando-se que, transcorrido o prazo sem
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para a impugnação de que trata o art. 525 do CPC, acrescendo-se à execução o
percentual de 10 % e, também, os honorários advocatícios de 10%. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro
alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL. Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos seis dias de fevereiro
de 2019. Eu, Clarissa Amorim Pereira, Analista Judiciária, o lavrei, o conferi e subscrevo.

Portarias
PORTARIA DG N. 21, DE 1º DE MARÇO DE 2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM FUNDAMENTO No artigo 115, inciso viII, do regulamento interno da secretaria deste
tribunal,
RESOLVE
Art. 1º INSTITUIR o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), nos termos
da Instrução Normativa P. N 56, de 19 de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DIRETOR-GERAL.

Despachos
PROCESSO 0602151-66.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602151-66.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: JOAO BATISTA PINTO
SILVEIRA PARTES: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELAINE BRESSAN ANDRADE DEPUTADO FEDERAL, ELAINE BRESSAN ANDRADE
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - SP208666
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELAINE BRESSAN ANDRADE DEPUTADO FEDERAL, ELAINE BRESSAN ANDRADE
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no parecer conclusivo de prestação de contas do órgão técnico de ID 1959283, sob pena
de preclusão, conforme disciplina o art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 1 de março de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602354-28.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602354-28.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: MARILENE BONZANINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 TALGINO REINALDO FERRAZ RAMOS DEPUTADO ESTADUAL, TALGINO REINALDO FERRAZ
RAMOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: TALGINO REINALDO FERRAZ RAMOS
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1968283, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602833-21.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602833-21.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEONARDO HENDGES KLEIN DEPUTADO FEDERAL, LEONARDO HENDGES KLEIN
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEONARDO HENDGES KLEIN DEPUTADO FEDERAL, LEONARDO HENDGES KLEIN
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1968733, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602972-70.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602972-70.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: MARILENE BONZANINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAUL JOSE FERREIRA DIAS DEPUTADO ESTADUAL, RAUL JOSE FERREIRA DIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSSANA CECCHI BERNARDI - RS45311
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: RAUL JOSE FERREIRA DIAS
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1972183, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602790-84.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602790-84.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 AIRTON LANGARO DIPP DEPUTADO ESTADUAL, AIRTON LANGARO DIPP
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIO CESAR DE CARVALHO PACHECO - RS36485
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: AIRTON LANGARO DIPP
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1974683, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 1 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602000-03.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602000-03.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIO BERND NETO SENADOR, MARIO BERND NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIO BERND NETO SENADOR, MARIO BERND NETO
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1962683, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
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PROCESSO 0602337-89.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602337-89.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 PABLO DIEISON NEULAND DEPUTADO ESTADUAL, PABLO DIEISON NEULAND
Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PABLO DIEISON NEULAND DEPUTADO ESTADUAL, PABLO DIEISON NEULAND
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1955933, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602907-75.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602907-75.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: MARILENE BONZANINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANTHONY ANDREOLLA DEPUTADO ESTADUAL, ANTHONY ANDREOLLA
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO ARTHUR DE MELLO - RS99066
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANTHONY ANDREOLLA DEPUTADO ESTADUAL, ANTHONY ANDREOLLA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1955533, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602135-15.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602135-15.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: MARILENE BONZANINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARILISE GARCIA DEPUTADO FEDERAL, MARILISE GARCIA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - SP208666
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARILISE GARCIA DEPUTADO FEDERAL, MARILISE GARCIA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1968933, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602311-91.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602311-91.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: MARILENE BONZANINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEONEL GARIBALDI DEPUTADO ESTADUAL, LEONEL GARIBALDI
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES MG139537
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEONEL GARIBALDI DEPUTADO ESTADUAL, LEONEL GARIBALDI
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1972383, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
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Porto Alegre, 1 de março de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602500-69.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602500-69.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEX SANDRO MEDEIROS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, ALEX SANDRO MEDEIROS DA
SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANNA ROSA FORTIS FAILLACE - RS20046
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEX SANDRO MEDEIROS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, ALEX SANDRO MEDEIROS DA SILVA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1958383, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0603129-43.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603129-43.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIZ FERNANDO NUNES MESSIAS DEPUTADO ESTADUAL, LUIZ FERNANDO NUNES
MESSIAS
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: LUIZ FERNANDO NUNES MESSIAS
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 1980333, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 1 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2019 - 001ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 5-64.2019.6.21.0001
REQUERIMENTO - CERTIDÃO DE APTIDÃO PARA RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
REQUERENTE(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JORGE LUÍS RODRIGUES
MURGAS-OAB 95968 E RAFAEL LEANDRO FLECK-OAB 78137)
1). INDEFIRO O PEDIDO do Diretório Metropolitano do Partido Democrático Trabalhista - PDT, para que lhe seja fornecido uma "certidão de
'aptidão'(sic) para recebimento de recursos oriundo do Fundo Partidário". E assim o faço porque desborda das atribuições desta Jurisdição
establecer se os partidos políticos estão ou não 'APTOS' a receber os recursos do Fundo Partidário.
2). TODAVIA, sendo interesse do mencionado Partido, autorizo ao Cartório desta 1ª Zona Eleitoral de Porto Alegre a fornecer certidão
constando, se for o caso, que, até a presente data, não há, junto a esta 1ª ZE, decisão transitada em julgado que determine a suspensão de
repasse de recursos do Fundo Partidário ao Diretório Metropolitano do PDT.
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE
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8ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 008ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 91-48.2018.6.21.0008
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Bento Gonçalves
JUÍZA ELEITORAL: CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE BENTO GONÇALVES (ADV(S) JANDIRA ARNORT KAEZALAOAB 58926)
RESPONSÁVEL(S) : JANDIRA ARNORT KAEZALA E HEITOR ANDRÉ TÁRTARO (ADV(S) JANDIRA ARNORT KAEZALA-OAB 58926)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais- Eleições 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB de Bento
Gonçalves/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resoluções TSE n.º 23.553/2017.
A agremiação partidária apresentou as contas tempestivamente, em 14/12/2018.
Foi publicado o Edital (fl. 26), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23.553/2017.
Expedido relatório de diligências às fls.27, o partido, devidamente intimado, não se manifestou.
Sobreveio parecer conclusivo da Unidade Técnica (fl.30), opinando pela aprovação das contas.
Aberta vista nos termos do art. 76 da Res. TSE n. 23.553/17 , o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela aprovação das contas.
É o relatório, sucinto.
DECIDO.
É dever dos partidos políticos prestar contas, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE 23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
Verifica-se no Parecer da Unidade Técnica que as contas apresentadas não possuem irregularidades nos dados, pois juntaram os extratos
bancários que comprovam a ausência de movimentação financeira durante a campanha de 2018.
ISSO POSTO, com fundamento no art. 77, inciso I, da Res TSE nº 23.553/2017, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido da
Social Democracia Brasileira-PSDB de Bento Gonçalves/RS, referente as contas Eleitorais – Eleições 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Bento Gonçalves, 26 de fevereiro de 2019
CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
Juíza Eleitoral da 008ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 008 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-85.2018.6.21.0008
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Bento Gonçalves
JUÍZA ELEITORAL: CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS DE BENTO GONÇALVES (ADV(S) WILSON GUERRA ESTIVETE-OAB
45771)
RESPONSÁVEL(S) : ELMAR CAINELLI E ALTEMIR CAPELLARO (ADV(S) WILSON GUERRA ESTIVETE-OAB 45771).
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais-Eleições 2018 do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, de Bento
Gonçalves/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resoluções TSE n.º 23.553/2017.
A agremiação partidária apresentou as contas em 17/12/2018 (fl.12)
Foi publicado o Edital (fl. 20), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23.553/2017.
Foi expedido relatório preliminar de diligências (fls. 21) apontando as seguintes falhas: a) ausência de abertura de conta bancária; b)
esclarecimentos quanto à ausência de movimentação financeira declarada.
Devidamente intimados (fl.23), o partido não se manifestou.
Expedido parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, face a ausência de abertura de conta bancária
específica para campanha eleitoral de 2018.
Aberta vista nos termos do art. 76 da Res. TSE n. 23.553/17 , o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas
(fl.25).
Em cumprimento ao art.75 da Res. TSE 23.553/17, os prestadores das contas foram novamente intimados para manifestação e restaram
silentes.
É o relatório, sucinto.
DECIDO
É dever dos partidos políticos prestar contas, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE 23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
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d) municipais.
Ainda determina o art. 10, da Resolução:
É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários
deverão compor a prestação de contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas:
I – em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II – cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a apresentar os extratos bancários em sua
integralidade.
A análise técnica concluiu que não foi possível verificar a ausência de movimentação de recursos de qualquer natureza pelo partido, na
campanha eleitoral 2018, diante da ausência de conta bancária específica para este pleito eleitoral.
A abertura de conta bancária é ferramenta imprescindível para qualquer movimentação financeira que pudesse ocorrer, principalmente durante
o período eleitoral, o descumprimento dessa exigência legal, conforme disposto no art. 10 “caput” e § 2º, da Res. TSE 23.553/17, que obriga
abertura de conta específica, é fato relevante que, ao meu juízo, compromete a regularidade dos procedimentos da prestação de contas.
Nesse contexto, em vista dessas informações, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não
identificada ou de fonte vedada, tampouco elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, o que afasta qualquer possibilidade de
ilícitos eleitorais, a exigência de prestação de contas pelos órgãos municipais, nas Eleições Gerais, contida na Resolução TSE n. 23.553/2017,
mesmo na ausência de movimentação de recursos, representou uma inovação a que os participantes do processo eleitoral terão que se
adaptar. Em face da impropriedade apontada, entendo que as contas devam ser desaprovadas.
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL– PROS do Município de Bento Gonçalves,
referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, e,
nos termos dos §§ 4º e 6º do art. 77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário
pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se, ainda, o Ministério Público Eleitoral, inclusive para os fins do art. 84 da Res. TSE 23553/17.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Bento Gonçalves, 26 de fevereiro de 2019.
CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES,
JUÍZA ELEITORAL.

12ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-10.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Camaquã
JUIZ ELEITORAL: FELIPE VALENTE SELISTRE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) SETEMBRINO PEDRO LACERDA DE VARGAS-OAB 18407)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO GUILHERME CASSALHA GODINHO, ALDO SOARES DA SILVA, IVO DE LIMA FERREIRA E GILBERTO DA
SILVA VIATROSKI (ADV(S) SETEMBRINO PEDRO LACERDA DE VARGAS-OAB 18407)
Vistos, etc.
Compulsando os autos verifica-se que não houve requerimento de produção de provas.
Destarte, encerrada a produção probatória dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias.
Após, voltem conclusos para sentença.
Camaquã, 01 de março de 2019
FELIPE VALENTE SELISTRE
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-34.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Arambaré
JUIZ ELEITORAL: FELIPE VALENTE SELISTRE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB (ADV(S) SETEMBRINO PEDRO LACERDA DE VARGAS-OAB 18407)
RESPONSÁVEL(S) : JARDEL MAGALHÃES CARDOSO E TONILAR ARAUJO DIAS (ADV(S) SETEMBRINO PEDRO LACERDA DE
VARGAS-OAB 18407), ANDRESSA MAGALHÃES CARDOSO
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Diante do relatório de fls. 60/61, com fulcro no art. 35, §3º, I da Resolução TSE n. 23.546/17, intime-se a agremiação partidária para, querendo,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar manifestação e os esclarecimentos necessários.
Camaquã, 01 de março de 2019
FELIPE VALENTE SELISTRE
Juiz Eleitoral da 012ª ZE

19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-41.2015.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Amaral Ferrador
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) HÉRCIO ALVES RODRIGUES-OAB 17274 E JOSÈ RENATO VARGAS DOS SANTOS-OAB
87392)
RESPONSÁVEL(S) : JULIO CESAR DE VARGAS E JOÃO SOLERME LACERDA VIEGAS (ADV(S) HÉRCIO ALVES RODRIGUES-OAB
17274)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Progressistas (PP) do município de Amaral Ferrador/RS, referente ao exercício financeiro de 2014.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente em 02/07/2015.
A Unidade Técnica emitiu relatório de Exame Preliminar às fls. 82/83.
Intimada a agremiação partidária (fl.70/72) para complementação de informações, não se manifestou.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 008/2015 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS - DEJERS, transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl.66.
Sobreveio o relatório de Exame da Prestação de Contas às fls. 54/57 emitido pela Unidade Técnica, apontando irregularidades no exame das
contas partidárias.
Intimado o órgão partidário, permaneceu inerte. (fl.90).
Foi emitido o Parecer Conclusivo das Contas às fl. 91/92, recomendando a aprovação das contas com ressalvas, com base no art. 24, inciso II,
da Resolução TSE nº 21.841/2004 e art. 36 da Res. 23.464/2015, onde foram apontadas o recebimento de fontes vedadas que totalizaram R$
913,72 (novecentos e treze reais e setenta e dois centavos), equivalente a 9,4% do total do recursos arrecadados (R$ 9.726,00).
O Ministério Público Eleitoral emitiu perecer pela desaprovação das contas do partido, eis que as irregularidades comprometem a prestação de
contas.
Citados o órgão partidário e responsáveis, juntaram documentos às fls. 107/108.
Com vistas as partes, transcorreu o prazo sem manifestação dos interessados.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada intempestivamente pelo Partido, em 02/07/2015.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, analisadas de acordo com as regras da Res. TSE nº 24.841/2004, e disposições
processuais previstas na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
A Unidade Técnica, à fl. 68/70, posicionou-se pela aprovação das contas prestadas com ressalvas, pois entendeu que as
impropriedades apontadas não impedem a verificação acerca da integridade das contas. Ainda, apontou que o Partido recebeu
recursos referente às doações totalizando R$ 913,72 (novecentos e treze reais e setenta e dois centavos), oriundos de fontes vedadas,
equivalente a 9,40% da receita total arrecadada.
Os valores em questão foram doados por pessoas que, na época do fato, exerceram cargo de Chefia ou Direção Municipal e que, enquanto
exercendo a função, doaram ao partido os valores em questão. Não paira dúvidas à vedação e consequente irregularidade.
O partido informou que, o contribuinte João Solerme Lacerda Viegas, titular de cargo na Administração Pública com a função de chefia, é
filiado ao órgão partidário, nos termos do parágrafo primeiro, do art. 5º da Res. nº 21.841/2004, logo, as vedações a contribuição não atingiriam
o referido contribuinte, reconhecendo os outros valores arrecadados, equivocadamente, bem como a devolução destes.
Nessa linha, a jurisprudência que segue:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL. DOAÇÃO. FONTE VEDADA.
CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos da Cta nº 1.428/DF, é vedado aos partidos políticos o
recebimento de doação efetuada por detentor de cargo de chefia e direção, por se enquadrar no conceito de autoridade previsto no art. 31,
inciso II, da Lei nº 9.096/1995. 2. Doação efetuada por diretor de operações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)
configura doação por fonte vedada. 3. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 220924, Acórdão de
30/04/2015, Relator Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 105, Data 05/06/2015, Página 158).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECISÕES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO.
DOAÇÕES. OCUPANTES CARGO DE DIREÇÃO OU CHEFIA. AUTORIDADE. VEDAÇÃO. ART. 31, II, DA LEI Nº 9.096/95. 1. Para fins da
vedação prevista no art. 31, II, da Lei nº 9.096/95, o conceito de autoridade pública deve abranger aqueles que, filiados ou não a partidos
políticos, exerçam cargo de direção ou chefia na Administração Pública direta ou indireta, não sendo admissível, por outro lado, que a
contribuição seja cobrada mediante desconto automático na folha de pagamento. Precedentes. 2. Constatado o recebimento de valores
provenientes de fonte vedada, a agremiação deve proceder à devolução da quantia recebida aos cofres públicos, consoante previsto no art. 28
da Res.-TSE nº 21.841/2004. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial Eleitoral nº 4930, Acórdão de 11/11/2014, Relator Min. Henrique
Neves da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 219, Data 20/11/2014, Página 27).
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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PETIÇÃO. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN). ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS. REGISTRO. DEFERIMENTO PARCIAL. 1. O
partido político é obrigado a observar, na elaboração de seu programa e estatuto, as disposições constitucionais e as da Lei dos Partidos
Políticos. 2. O estatuto do partido, ao dispor que todos os cargos em comissão na esfera de sua atuação pertencem ao partido e serão
preenchidos por filiados da agremiação, subordina os interesses estatais a conveniências político-partidárias. (...) 5. A fixação de critérios de
contribuição de filiados do partido deve observar a interpretação dada ao inciso II do art. 31 da Lei nº 9.096/95 na Resolução-TSE nº
22.585/2007. 6. Pedido deferido parcialmente. (Petição nº 100, Resolução nº 23077 de 04/06/2009, Relator Min. Marcelo Henriques Ribeiro de
Oliveira, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 4/8/2009, Página 105 RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE,
Volume 20, Tomo 3, Data 4/6/2009, Página 301) .
Destaca-se, em relação ao último acórdão citado, que o fato de a autoridade estar filiada a partido político não tem o condão de afastar a
vedação contida na legislação, configurando recurso advindo de fonte vedada toda a doação ou contribuição proveniente de pessoas que
ocupem cargos com atribuições de chefia e direção.
O recebimento de recursos de fonte vedada, constitui irregularidade insanável, restando comprometida a integralidade das contas e impondose, portanto, sua desaprovação.
Quanto às penalidades a serem aplicadas, insta lembrar, que, embora a Lei n. 13.165/15, em seu art. 37, tenha substituído a suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário pela pena de devolução da importância considerada irregular, acrescida de multa, este juízo, seguindo
orientação do e. TSE em casos análogos, entende pela aplicação da sanção vigente ao tempo do exercício financeiro (2014).
Segue jurisprudência do TRE-RS:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2014. A
abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza grave que
impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação dada aos
recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade insuperável, a comprometer,
modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei 13.165/15, que deram nova redação ao art.
37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm aplicação retroativa aos fatos
ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial. (Grifei.) (TRE/RS, RE 27-43, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, julgado
em 08.10.2015.)
Assim, nos termos da jurisprudência, deve ser aplicada de forma proporcional à gravidade das falhas apuradas, pelo prazo de 1 a 12 meses,
nos termos do art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95, com redação vigente ao tempo do exercício financeiro:
Art. 37. § 3o A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de
contas de partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do
desconto, do valor a ser repassado, da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a
prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação. Nesse cenário,
considerando o conjunto das falhas, comprometedoras da confiabilidade e da consistência das contas, justifica-se a suspensão do repasse de
novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 04 (quatro) meses. Impõe-se, também, a devolução do valor de R$ 913,72, apontado como
irregular ao Tesouro Nacional , haja vista que concernente a recursos de fonte vedada.
Dado o exposto, julgo as contas DESAPROVADAS do Progressistas (PP) de Amaral Ferrador relativas ao exercício de 2014, forte no art. 24,
III, alínea “a”, da Resolução TSE 21.841/2004, cominando ao órgão municipal a suspensão, com perda, das cotas do Fundo Partidário pelo
período de 04 (quatro) meses, bem como a devolução ao Tesouro Nacional dos valores utilizados de forma irregular, no montante de R$
913,72.
Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, deverá o Cartório Eleitoral proceder ao registro da decisão nos sistemas eleitorais e
comunicar os Diretórios Estadual e Nacional para que tenham ciência da decisão e suspendam eventual repasse de cotas do Fundo Partidário
pelo prazo estipulado.
Ainda, deverá o Diretório Municipal efetuar o recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer o parcelamento no mesmo prazo. Caso
efetue o recolhimento do valor integral, deverá o órgão partidário apresentar o respectivo comprovante perante esta 19ª Zona Eleitoral no
mesmo prazo.
Após, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 28 de fevereiro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-77.2017.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PDT (ADV(S) ADRIANO DA SILVA CASTRO-OAB 96203 E LUÍS FERNANDO DE
FREITAS CARVALHO-OAB 105415)
RESPONSÁVEL(S) : AMAIR PALERMO PIRES (ADV(S) ADRIANO DA SILVA CASTRO-OAB 96.203), IBERON BARROS GONÇALVES
(ADV(S) ADRIANO DA SILVA CASTRO-OAB 96203)
Vistos, etc.
Encerro a instrução, diante da ausência de pedidos de produção de provas.
Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 03 (três) dias, iniciando-se pelo partido e, após, com vista ao
Ministério Público.
Por fim, voltem conclusos para decisão.
Diligências legais.
Encruzilhada do Sul, 28 de fevereiro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-10.2017.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) NESTOR LANGASSNER ROSA-OAB 84936 E TÚLIO ABREU DE
SOUZA-OAB 97.777)
RESPONSÁVEL(S) : ALEX CARVALHO CORRÊA (ADV(S) NESTOR LANGASSNER ROSA-OAB 84936 E TÚLIO ABREU DE SOUZA-OAB
97.777), JULIANA DA SILVA LUZ
Vistos, etc.
Encerro a instrução, diante da ausência de pedidos de produção de provas.
Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 03 (três) dias, iniciando-se pelo partido e, após, com vista ao
Ministério Público.
Por fim, voltem conclusos para decisão.
Diligências legais.
Encruzilhada do Sul, 28 de fevereiro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-07.2016.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Amaral Ferrador
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) HÉRCIO ALVES RODRIGUES-OAB 17274, JADER AUGUSTO
RODRIGUES-OAB 34.885, JEFERSON RODRIGUES-OAB 45486 E JOSÈ RENATO VARGAS DOS SANTOS-OAB 87392)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA E ELUSA ARAUJO DA SILVA (ADV(S) HÉRCIO ALVES RODRIGUES-OAB 17274,
JADER AUGUSTO RODRIGUES-OAB 34.885, JEFERSON RODRIGUES-OAB 45486 E JOSÈ RENATO VARGAS DOS SANTOS-OAB
87392), GILBERTO GONÇALVES (ADV(S) JOSÈ RENATO VARGAS DOS SANTOS-OAB 87392)
Vistos, etc.
Encerro a instrução, diante da ausência de pedidos de produção de provas.
Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 03 (três) dias, iniciando-se pelo partido e, após, com vista ao
Ministério Público.
Por fim, voltem conclusos para decisão.
Diligências legais.
Encruzilhada do Sul, 28 de fevereiro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-37.2016.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) DAVID PRESTES BRAGA-OAB 98.193)
RESPONSÁVEL(S) : SANDRO DE FREITAS PEREIRA, JOSE RENATO COIMBRA E RAQUEL RODRIGUES VIEGAS (ADV(S) DAVID
PRESTES BRAGA-OAB 98.193)
Vistos, etc.
Encerro a instrução, diante da ausência de pedidos de produção de provas.
Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 03 (três) dias, iniciando-se pelo partido e, após, com vista ao
Ministério Público.
Por fim, voltem conclusos para decisão.
Diligências legais.
Encruzilhada do Sul, 28 de fevereiro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-54.2017.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CLEMENTINO DOS SANTOS LOPES-OAB 30558)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO NORONHA DE FREITAS E ELICELIO BATISTA MACHADO (ADV(S) CLEMENTINO DOS SANTOS LOPESOAB 30558)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para complementar a documentação descrita no Relatório de Exame Preliminar à fl.83, no
prazo de vinte dias.
Encruzilhada do Sul, 28 de fevereiro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
EXAME PRELIMINAR
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Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1) Livros Diário e Razão e seus auxiliares, bem como a autenticação no registro público competente da sede do órgão partidário do Livro Diário
(art. 26, I e II, e parágrafo 3º da Resolução TSE n. 23.464/15).
2)Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE
n. 23.464/15);
3)Notas explicativas (art. 29, XXII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Encruzilhada do Sul, 26 de fevereiro de 2019
À consideração da EXMA. Sra. Juíza Eleitoral
Sergio Kowalczuk,
Analista Judiciário

26ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 002/2019 - 26ªZE/RS
Classe – CMR Nº 16-52. 2018.6.21.0026
Eleição: 2018
Procedência: Jaguari
Juiz Eleitoral: Diego Savegnago Fajardo
Parte Interessada: Justiça Eleitoral
De acordo com a informação retro, arquivem-se os autos.
Em 28/02/2019.
Diego Savegnago Fajardo,
Juiz Eleitoral da 26ª Zona.

27ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, o Cartório da 27ª Zona Eleitoral de Júlio de Castilhos, de acordo com o Edital de Eliminação
de Documentos n. 49/2018, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 16/11/2018, procedeu à
eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
SAMYRA REMZETTI BERNARDI,
Juíza da 27ª Zona Eleitoral.

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
*Republicação por erro material na publicação de 28.02.2019
PROCESSO N.: PC 14-64.2018.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Responsáveis: JOÃO CÉSARI NARDIN STEFANI e BRUTTUS ARBO PINTO
Palmeira das Missões, 1 de março de 2019.
Às partes, abertura de vista para manifestação acerca da informação e documentos juntados.
“Vistos.
(...)
VII – Abra-se vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Após, voltem conclusos.
Palmeira das Missões, 16 de novembro de 2019.
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FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 069/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 83-33.2017.6.21.0032
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra a Fé Pública Eleitoral - Art. 350 do Código Eleitoral - PEDIDO DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CARLOS MAFALDA SANTOS (ADV(S) JOSÉ ALDORI DE LIMA-OAB 29837)
Vistos, etc.
Designo audiência para oitiva da testemunha remanescente e interrogatório do réu para o dia 04 de Abril de 2019, às 10 horas na Sala de
Audiências da 2ª Vara Judicial da Justiça Estadual de Palmeira das Missões.
Intimem-se.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 27 de fevereiro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 125-48.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Barreiro
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : MARCIA RAQUEL RODRIGUES PRESOTTO E ROGÉRIO ALTEMAR ENELLER
Vistos.
I – Determino a imediata suspensão dos repasses do Fundo Partidário;
II – Mesmo que a correspondência encaminhada à presidente do partido tenha sodo recebida por pessoa diversa, uma vez que ela
pessoalmente recebeu a notificação encaminhada ao órgão partidário considero regular a cientificação;
III – Não havendo manifestação do partido e seus responsáveis, decreto a revelia;
IV – Junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
V – Colha-se e certifique-se nos autos as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
VI – Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias;
VII – Abra-se vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Após, voltem os autos conclusos.
Palmeira das Missões, 27 de fevereiro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 025/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 94-25.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA CAIMI
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE PASSO FUNDO - PPS (ADV(S) FRANCIÉLI APARECIDA DA SILVA GONÇALVES-OAB
101751)
RESPONSÁVEL(S) : HELIOMAR URDANGARIN DE LARA E ELIS REGINA FLORES DUARTE (ADV(S) FRANCIÉLI APARECIDA DA SILVA
GONÇALVES-OAB 101751)
Vistos.
Trata-se de prestação de Contas Partidárias Anuais, referente ao exercício 2017, do Partido Popular Socialista – PPS, do município de Passo
Fundo – RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95,
regulamentada pelas Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
O partido prestou suas contas nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. As partes foram devidamente representadas por
advogado, conforme art. 31, inciso II da mesma resolução (fls. 17/19).
Juntou-se a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 05/12).
Foi publicado o Edital n.º 59/2018 (fl. 72) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 05 de dezembro de
2018.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 75).
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A unidade técnica, após realizar a análise das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o parecer conclusivo pela
aprovação (fls. 64/65).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. 86).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as Contas Partidárias Anuais do Partido Popular Socialista – PPS, do município de Passo Fundo – RS, referentes ao
exercício 2017. Foi publicado o Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A unidade técnica, em
sua análise, não constatou irregularidades.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a medida
que se impõe.
Diante da manifestação da unidade técnica e do parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as contas apresentadas não
possuem irregularidades ou impropriedades que comprometam a análise das contas, da inexistência de impugnação, acolho o parecer
ministerial e recepciono a prestação de contas elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isto posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Popular Socialista – PPS, do município de Passo Fundo
– RS, referentes ao Exercício de 2017, base no art. 46, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 28 de fevereiro de 2019
ANA PAULA CAIMI
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-38.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Coxilha
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA CAIMI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB- COXILHA/RS (ADV(S) FRANCIÉLI APARECIDA DA SILVA
GONÇALVES-OAB 101751)
RESPONSÁVEL(S) : IVONE VIEIRA NEDIR, RAFAEL DO PRADO VIEIRA, DENISE FÁTIMA WEBBER GODINHO E DÉBORA FÁTIMA
FRANÇA (ADV(S) FRANCIÉLI APARECIDA DA SILVA GONÇALVES-OAB 101751)
Vistos.
Trata-se de prestação de Contas Partidárias Anuais, referente ao exercício 2017, do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do município
de Coxilha – RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95,
regulamentada pelas Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
O partido prestou suas contas nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. As partes foram devidamente representadas por
advogado, conforme art. 31, inciso II da mesma resolução (fls. 50/54).
Juntou-se a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 05/12).
Foi publicado o Edital n.º 10/2018 (fl. 58) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 14 de junho de 2018.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 61).
A unidade técnica, após realizar a análise das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o parecer conclusivo (fls.
72/73).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fl. 75).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as Contas Partidárias Anuais do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do município de Coxilha – RS, referentes ao
exercício 2017. Foi publicado o Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A unidade técnica, em
sua análise, não constatou irregularidades, apontando apenas a apresentação intempestiva das contas, inconsistência de natureza formal.
Entretanto, considerando o conjunto das peças apresentadas, trata-se de mera impropriedade que não compromete a análise das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação, com
ressalvas, é a medida que se impõe.
Diante da manifestação da unidade técnica e do parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as contas apresentadas não
possuem irregularidades que comprometam a análise das contas, da inexistência de impugnação e considerando meramente a de
inconsistência de natureza formal, suprida pela apresentação dos demais documentos, acolho o parecer ministerial e recepciono a prestação
de contas elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isto posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB,
do município de Coxilha – RS, referentes ao Exercício de 2017, base no art. 46, inciso II, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
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Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 28 de fevereiro de 2019
ANA PAULA CAIMI
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-39.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA CAIMI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO- PSTU DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) ADELAR CANSI-OAB
32290)
RESPONSÁVEL(S) : ORLANDO MARCELINO DA SILVA FILHO E ADELAR CANSI (ADV(S) ADELAR CANSI-OAB 32290)
Vistos.
Trata-se de prestação de Contas Partidárias Anuais, referente ao exercício 2017, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU,
do município de Passo Fundo – RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º
9.096/95, regulamentada pelas Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
O partido prestou suas contas nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. As partes foram devidamente representadas por
advogado, conforme art. 31, inciso II da mesma resolução (fls. 40/42).
Juntou-se a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 04/06).
Foi publicado o Edital n.º 12/2018 (fl. 52) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 20 de junho de 2018.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 53).
A unidade técnica, após realizar a análise das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o parecer conclusivo pela
aprovação (fls. 64/65).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. 68).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as Contas Partidárias Anuais do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, do município de Passo Fundo –
RS, referentes ao exercício 2017. Foi publicado o Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A
unidade técnica, em sua análise, não constatou irregularidades.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a medida
que se impõe.
Diante da manifestação da unidade técnica e do parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as contas apresentadas não
possuem irregularidades ou impropriedades que comprometam a análise das contas, da inexistência de impugnação, acolho o parecer
ministerial e recepciono a prestação de contas elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isto posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, do
município de Passo Fundo – RS, referentes ao Exercício de 2017, base no art. 46, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 28 de fevereiro de 2019
ANA PAULA CAIMI
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-45.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Comissão Provisória
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA CAIMI
PARTIDO(S) : PROGRESSITAS - PP DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) FABIANA DA SILVA CAMARGO-OAB 37441)
RESPONSÁVEL(S) : JULIO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, SILVIO FERNANDO FRANÇA E JOÃO LUIS DOS SANTOS (ADV(S) FABIANA
DA SILVA CAMARGO-OAB 37441)
Vistos.
Trata-se de prestação de Contas Partidárias Anuais, referente ao exercício 2017, do PROGRESSISTAS – PP, do município de Passo Fundo –
RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pelas
Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
O partido prestou suas contas nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. As partes foram devidamente representadas por
advogado, conforme art. 31, inciso II da mesma resolução (fls. 08 e 54/57).
Juntou-se a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 04/07).
Foi publicado o Edital n.º 10/2018 (fl. 50) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 14 de junho de 2018.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 58).
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A unidade técnica, após realizar a análise das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o parecer conclusivo (fls.
70/71).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fl. 74).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as Contas Partidárias Anuais do PROGRESSISTAS – PP, do município de Passo Fundo – RS, referentes ao exercício
2017. Foi publicado o Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A unidade técnica, em sua
análise, não constatou irregularidades, ressalvando apenas a presença de inconsistências de natureza formal. Entretanto, considerando o
conjunto das peças apresentadas, trata-se de mera impropriedade que não compromete a análise das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação, com
ressalvas, é a medida que se impõe.
Diante da manifestação da unidade técnica e do parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as contas apresentadas não
possuem irregularidades que comprometam a análise das contas, da inexistência de impugnação e considerando tão somente a existência de
inconsistências de natureza formal, supridas pela apresentação dos demais documentos, acolho o parecer ministerial e recepciono a prestação
de contas elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isto posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS – PP, do município de
Passo Fundo – RS, referentes ao Exercício de 2017, base no art. 46, inciso II, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 28 de fevereiro de 2019
ANA PAULA CAIMI
Juíza Eleitoral da 033ª ZE

34ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 009/2019 - 34ª ZE/RS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS Nº 009/2019
PRAZO: 30 (trinta) dias
O Doutor Luís Antônio Saud Teles, Juiz Eleitoral da 34ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Ferreira Viana, 1.159
– 2º andar, em Pelotas, tramitam os Autos nº 40-56.2018.6.21.0034, protocolado sob o nº 18.830/2018, no qual figura parte o DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ 01.317.743/0001-52, com sede na
Rua Félix da Cunha, 902, na cidade de Pelotas/RS e tendo como responsáveis nos autos de referido processo AGOSTINHO MEIRELES
MARTINS NETO e ADEMIR DE OLIVEIRA DA SILVA, na condição de Presidente e tesoureiro do Partido, respectivamente, tornando público
que o presidente do partido, – AGOSTINHO MEIRELES MARTINS NETO, 81565445015, se encontra em local incerto e não sabido e pelo
presente NOTIFICA o PTB, por ser presidente, bem Agostinho Meireles Martins Neto, na condição de responsável, para que, no prazo de 3
(três) dias, apresentem a Prestação de Contas Partidária do Exercício 2017 do PTB de Pelotas/RS, sob pena de não o fazendo serem as
mesmas julgadas não prestada, nos termos do art. 46, IV, “a”, da Res. TSE 23.546/17, com a consequente proibição do recebimento de
recursos do Fundo Partidário, enquanto a situação não for regularizada. E como não tenha sido possível notificá-los pessoalmente PARTIDO E
RESPONSÁVEL, ficam pelo presente edital, notificados, para, querendo, no prazo abaixo, apresentar a prestação de contas da eleição 2017,
por meio de defensor constituído.
PRAZO: 3 (três) dias após o prazo estabelecido para a veiculação do edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai publicado
no DEJERS.
Pelotas, 26 de fevereiro de 2019.
Eu, Luciane Lemos, Chefe de Cartório da 34ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 34ª Zona.

36ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 006/2019 - 36 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-86.2019.6.21.0036
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2018 - CONTAS NÃO PRESTADAS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
- PROS - QUARAÍ/RS
PROCEDÊNCIA: Quaraí
JUIZ ELEITORAL: MARIO GONÇALVES PEREIRA
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ RICARDO JAPUR HOLOSBACH E FÁBIO GIOVANE GOMES RODRIGUES
VISTOS.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS –, de Quaraí/RS,
relativamente às Eleições Gerais de 2018.
Transcorrido o prazo legal, o cartório informou, na fl. 02, que o partido e seus responsáveis não apresentaram as contas.
Citados, o partido e seus responsáveis permaneceram silentes, conforme certidão na fl. 05.
Foi trazida aos autos, pela unidade técnica, nas fls. 08 a 10, a informação de inexistência de extrato bancário e de doação de fundo partidário.
O Ministério Público, a seu turno, opinou pelo julgamento das contas como não prestadas na fl. 11v.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É breve o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Pela análise dos autos, constata-se que não houve a apresentação das contas eleitorais referente às Eleições 2018 pelo PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, e que o partido e seus responsáveis, mesmo devidamente citados na forma do inciso IV do § 6º
do art. 52, permaneceram omissos.
A Resolução TSE n° 23.553/2017, no seu art.49, é clara no sentido da obrigatoriedade da prestação de contas dos órgãos partidários
municipais dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, ou seja, independente da participação ou
não em campanha da agremiação partidária é seu dever prestar contas.
Também, há de se observar que, em decorrência da omissão partidária, não há nos autos elementos mínimos a viabilizar a análise da
prestação de contas.
Portanto, as contas devem ser julgadas como não prestadas, acarretando a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro do órgão municipal, até que sejam apresentadas, conforme determina o art. 83, inciso II, da Resolução TSE n.
23.553/17.
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
[…]
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
III – DISPOSITIVO:
Pelo exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS –, de Quaraí/RS, na forma do
art. 77, IV, a, da Res. TSE n° 23.553/2017. Determino ainda a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do
registro do órgão municipal, com fundamento no art. 83, II, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se através de ofício de ordem, os órgãos de direção Nacional e Estadual a perda do direito ao
recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão.
Comunique-se o TRE/RS, através de ofício de ordem, com cópia desta decisão, para que seja registrado no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias – SGIP -, a suspensão da anotação do partido até que seja regularizada a prestação de contas da Eleição de 2018.
Registre-se a decisão no SICO.
Realizadas as determinações, arquivem-se os autos com baixa.
Quaraí, 01 de março de 2019
MARIO GONÇALVES PEREIRA
Juiz Eleitoral da 036ª ZE

38ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 3/2019 - 38 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 2-95.2019.6.21.0038
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017.
PROCEDÊNCIA: Rio Pardo
JUIZ ELEITORAL: FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE RIO PARDO/RS (ADV(S) DANIEL REGIS LIMA GOULARTOAB 38779)
RESPONSÁVEL(S) : DENIS HELFER CARVALHO, VLAMIR LOPES DA SILVA, GIRLEI FLORES DE MELO E ROSINARA BARROS DE
MELO (ADV(S) DANIEL REGIS LIMA GOULART-OAB 38779)
Vistos.
Trata-se de requerimento de regularização da prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2017, do Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB, Diretório Municipal de Rio Pardo/RS.
Publicado o Edital nº 4/2019 (fl. 17) transcorreu o prazo sem impugnação à Prestação de Contas (fl. 18).
O Parecer Conclusivo recomendou a aprovação das contas com ressalvas devido ao atraso na apresentação (fls. nº 24-25), de acordo com o
art. 36, inciso VI, da Res. TSE nº 23.464/2015.
O Ministério Público Eleitoral, por seu agente, opinou pela aprovação das contas apresentadas com ressalvas (fl. nº 27).
É O RELATÓRIO.
PASSO A DECIDIR.
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As contas do partido foram julgadas não prestadas nos autos da PC nº 26-60.2018.6.21.0038. Em razão dessa omissão, foi determinada a
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário à agremiação até que fosse regularizada a situação do partido, nos termos do art. 48,
caput, da Resolução TSE 23.464/2015.
Também foi determinada a suspensão da anotação do registro do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Rio Pardo/RS, até que
fosse regularizada a prestação de contas do exercício de 2017, com fundamento no art. 42 da Resolução nº 23.465/2015 do Tribunal Superior
Eleitoral.
O partido não apresentou as contas no prazo previsto na Res. TSE nº 23.546/17, art. 28, inciso III, § 3°.
O Ministério Público Estadual, por seu agente, se manifestou no sentido da aprovação das contas do partido político com ressalvas.
Por fim, em razão de terem sido cumpridas as formalidades legais, DECLARO REGULARIZADA a prestação de contas do Partido da Social
Democracia Brasileira – PSDB de Rio Pardo/RS, referente ao exercício de 2017, nos termos do art. 59 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Regularizada a inadimplência, torno sem efeito as suspensões de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de anotação do registro do
órgão partidário, aplicadas nos autos do processo PC nº 26-60.2018.6.21.0038.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, com cópia desta decisão, para que seja registrado no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, o levantamento da suspensão da anotação do registro do Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB de Rio Pardo/RS, em razão da regularização da prestação de contas do exercício de 2017.
Notifiquem-se os respectivos órgãos de direção nacional e estadual de que o Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Rio Pardo/RS
está apto a receber recursos do Fundo Partidário.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Rio Pardo, 01 de março de 2019
FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
Juiz Eleitoral da 038ª ZE

53ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-75.2018.6.21.0053
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ibarama
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE IBARAMA (ADV(S) CARINE TERESINHA KLUGE-OAB 67268)
RESPONSÁVEL(S) : SILVANO SERGIO DE GASPARI, LAURO OSCAR POHLMANN E ANDRÉ CARLOS DA CAS (ADV(S) CARINE
TERESINHA KLUGE-OAB 67268)
Vistos.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral do requerimento apresentado pelo partido à fl. 109.
Após, retornem conclusos para apreciação.
Dil.
Sobradinho, 27 de fevereiro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-52.2018.6.21.0053
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ibarama
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE IBARAMA - RS (ADV(S) LUCINDO FRANCISCO LAZZARI-OAB 96544)
RESPONSÁVEL(S) : ODILO NILO KESSELER, LUANA ANGÉLICA LAZZARI, IVÂNIO MAURICIO SPERAFICO E JOÃO SCHLOSSER
(ADV(S) LUCINDO FRANCISCO LAZZARI-OAB 96544)
Vistos.
Os diretórios estadual e nacional do partido informaram não repassar recursos do Fundo Partidário ao órgão sancionado (fls. 110-113).
Dessa forma, nos termos do art. 60, III, b da Resolução TSE 23.546/17, determino a intimação do órgão municipal do PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT de IBARAMA, por meio de publicação de Nota de Expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS,
para que promova o pagamento ou requeira o parcelamento do valor determinado na sentença judicial transitada em julgado, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Requerido o parcelamento, retornem os autos conclusos para apreciação.
Efetuado o pagamento, junte-se o comprovante e arquivem-se os autos.
Transcorrido o prazo sem manifestação ou comprovação de que tenham sido recolhidos os valores devidos, certifique-se o transcurso e
encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, para que promova as medidas cabíveis
visando à execução do título judicial.
Diligências necessárias.
Sobradinho, 27 de fevereiro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
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71ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 007/2019
PROCESSO CLASSE: AP 4-97.2018.6.21.0071
AÇÃO PENAL – CRIMES ELEITORAIS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: LUCIANA BARCELLOS TEGIACCHI
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: PAULO REMI SILVEIRA MARTINS (Adv: Paulo Burmycz Ferreira, OAB/RS: 40074)
Vistos.
Designo audiência de interrogatório do acusado PAULO REMI SILVEIRA MARTINS para o dia 1º/04/2019, às 9h30min.
Intime-se o réu, o qual deverá comparecer acompanhado de advogado.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Gravataí, 25 de fevereiro de 2019
CINTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral

72ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 72 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-68.2018.6.21.0072
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: LINIANE MARIA MOG DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ALEXANDRE LUIZ MAEZCA DE GODOY-OAB 53092)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ EDGAR MEURER, ALEXANDRE LUIZ MAEZCA DE GODOY E LEONEL SICA DA ROCHA
Vistos.
Dê-se vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 03 (três) dias,
nos termos do artigo 30, inciso IV, alínea “e”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Viamão, 28 de fevereiro de 2019.
LINIANE MARIA MOG DA SILVA
Juíza Eleitoral da 072ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 72 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-56.2018.6.21.0072
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: LINIANE MARIA MOG DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) RAFAEL LUÍS MOROSINI-OAB 28627)
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL LUIS MOROSINI E LUIZ FRANCISCO BAUCKE OSÓRIO (ADV(S) RAFAEL LUÍS MOROSINI-OAB 28627)
Vistos.
Defiro o pedido de parcelamento do débito em 10 (dez) vezes, requerido à fl. 133.
Proceda-se à atualização do valor, bem como expeçam-se as respectivas GRU, sendo que a primeira parcela terá como vencimento o prazo
de 10 (dez) dias, a contar da intimação da presente decisão. As demais parcelas terão seu vencimento no último dia útil do mês respectivo,
conforme dispõe o art. 6º, caput, §§ 1º a 3º, e art. 16, §§ 1º a 4º, todos da Resolução do TRE-RS n. 298/2017, e art. 60, §4º, inc. II a V, da
Resolução do TSE n. 23.546/2017.
Intime-se o devedor.
Viamão, 28 de fevereiro de 2019
LINIANE MARIA MOG DA SILVA
Juíza Eleitoral da 072ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019 - 72 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-53.2018.6.21.0072
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: LINIANE MARIA MOG DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) TÂNIA REGINA MACIEL ANTUNES-OAB 77901)
RESPONSÁVEL(S) : SAUL IVAN DE LIMA FONTOURA E VERA MARIA DE LIMA FONTOURA (ADV(S) TÂNIA REGINA MACIEL ANTUNESOAB 77901)
OBJETO: Intimação de sentença.
Vistos.
I - RELATÓRIO
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Trata-se de prestação de contas anuais do Partido Comunista do Brasil - PC do B, Diretório Municipal de Viamão/RS, referente ao exercício
2017, apresentada sob a forma de “Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos”, e protocolada em 03/12/2018 (fl. 02).
Publicado Edital n. 43/2018, transcorreu o prazo, sem impugnação (fl. 14).
Sobreveio análise técnica, recomendando a aprovação das contas (fl. 15).
Colhida a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação das contas (fl. 20).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Verifica-se dos autos que o Partido Comunista do Brasil - PC do B protocolou, intempestivamente, “Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos” referente ao exercício 2017.
Realizada a análise técnica, verificou-se que não foram efetuadas transferências intrapartidárias, bem como não houve recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário (fls. 17/18).
No tocante aos extratos bancários, a Unidade Técnica, após consulta ao sistema ODIN/SPCA, constatou a inexistência de lançamentos para a
conta n. 488895, do Banco do Brasil, em nome do Partido (CNPJ 08.283.328/0001-74), conforme se verifica do documento juntado às fls. 16,
depreendendo-se que a Agremiação efetivamente não movimentou recursos financeiros no exercício 2017.
Dessa forma, ante a inexistência de impugnação ou de outras falhas, impropriedades e/ou irregularidades que pudessem macular as contas
apresentadas, bem como cumpridas as formalidades legais, impõe-se a aprovação das mesmas.
III - DISPOSITIVO
Face o exposto, julgo aprovadas as contas do exercício 2017, apresentadas pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, Diretório Municipal de
Viamão/RS, uma vez que constatada a sua regularidade conforme descrito na fundamentação, com fulcro no art. 46, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.464/2015.
Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Viamão, 28 de fevereiro de 2019.
LINIANE MARIA MOG DA SILVA
Juíza Eleitoral da 072ª ZE

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 069/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-78.2018.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : GERSON LUIS DA SILVA, RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS E MARENILDA SILVA DE BORTOLI (ADV(S) GILBERTO
DE MOURA PEREIRA-OAB 55233), JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM
Vistos.
Intimem-se, nos termos do Art. 72, §4º, da Res. TSE 23.553/2017, o partido e seus responsáveis para que se manifestem no prazo de 3 dias,
acerca do parecer técnico conclusivo expedido.
Diligências legais.
Alvorada, 28 de fevereiro de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE

76ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 005/2019
A Doutora JOSELINE MIRELE PINSON DE VARGAS, Juíza Eleitoral da 076ª Zona de Novo Hamburgo-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que fica intimado o sr. Luís Fernando Siebel do inteiro teor da
sentença proferida nos autos do processo de Prestação de Contas do exercício financeiro de 2017 do Partido Republicano Brasileiro de Novo
Hamburgo nº 39-42.2018.6.21.0076, do qual faz parte.
PRAZO: 03 (três) dias para recurso.
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de Novo Hamburgo/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Constatada a ausência do Balanço Patrimonial - BP e do Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE, restou determinada a realização de
exame preliminar, do qual restou apontada a ausência das peças arroladas no relatório de fls. 62/63.
Intimado a apresentar as peças faltantes, o Partido apresentou pedido de prorrogação do prazo por 10 dias (fls. 68), porém, deferido o pedido
(fls. 71), o prazo decorreu sem a aapresentação dos documentos faltantes (fls. 73).
Expedido o relatório de "Exame da Prestação de Contas" (fls. 75/81v) e intimado o Partido para providências (fl. 84), não houve manifestação
(fls. 84v).
Emitido o Parecer Conclusivo (fls. 85/86v), com recomendação pela declaração de contas não prestadas, sobreveio aos autos parecer do
Ministério Público Eleitoral - MPE no mesmo sentido.
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Diante do teor dos pareceres emitidos pela examinadora das contas e pelo MPE, restou determinada a intimação do órgão partidário e dos
responsáveis para apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias (fls. 91), decorrendo o prazo legal sem manifestação (fls. 92v). Vieram
os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Conforme relatado no Parecer Conclusivo, as contas apresentaram irregularidades não sanadas pelo Partido nos prazos concedidos, restando
prejudicada a sua compreensão.
O Partido não apresentou o Balanço Patrimonial - BP e o Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE, invibilizando a publicação do edital
previsto no art. 31, §§ 1º e 3º da Resolução TSE n. 23.464/2015, impossilitando a abertura dos prazos para a apresentação de impugnação e
de pedido de abertura de inquérito, prejudicando o direito de fiscalização dos demais partidos políticos, preconizado no art. 35, paragráfo único
da Lei nº 9.096/95.
As ausências do BP e do DRE também prejudicaram a compreensão da continuidade das contas partidárias, não sendo possível verificar a
existência de recursos remanescentes de períodos anteriores e a apuração do saldo final de 2017, bem como, aexistência de recursos em
fundo de caixa, conforme apontado pela examinadora no parecer conclusivo.
Ainda, consta do parecer conclusivo que não foram apresentados os extratos bancários e os comprovantes de gastos, restando inviabilizada a
verificação do saldo inicial e final da conta bancária no período de 2017 e a análise da pertinência dos gastos realizados com a atividade
partidária, respectivamente.
Dessa forma, faz-se imperativa a declaração de contas não prestadas, em conformidade com o Parecer Conclusivo e com o parecer do
Ministério Público Eleitoral - MPE, com base na previsão do art. 46, IV, "b" da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Insta salientar, que diante da declaração de contas não prestadas, cabível a aplicação da proibição de recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político, nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015, que
regulamentou as prestações de contas dos ano de 2016 e 2017.
Ainda, conforme o art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção dos partidos
políticos, será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como
não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação.
Assim, diante da declaração de contas não prestadas, tenho que além da suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário, cabe
também a aplicação da penalidade de suspensão do órgão partidário enquanto perdurar a inadimplência com relação a apresentação da
prestação de contas do exercício de 2017.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de Novo Hamburgo/RS, com fundamento no
art. 46, inciso IV, "b" da Resolução TSE nº 23.464/2015, e determino a SUSPENSÃO do órgão partidário, enquanto perdurar a inadimplência,
com base no art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018, e a SUSPENSÃO do repasse de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do Partido, com base no art. 48 da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Transita em julgado a decisão, notifiquem-se os órgãos partidários estadual e nacional acerca do inteiro teor da presente decisão.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpridas as diligências legais, arquivem-se.
D.L.
Novo Hamburgo, 28 de fevereiro de 2019.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Novo Hamburgo-RS, 01 de março de 2019.
Eu, Angela Hartmann Schneider Menezes, Chefe de Cartório da 076ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSELINE MIRELE PINSON DE VARGAS,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2019 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-42.2018.6.21.0076
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUÍZA ELEITORAL: JOSELINE MIRELE PINSON DE VARGAS
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56.844)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA DE LOURDES CHRISTOVÃO (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56.844 E TAMI TEIXEIRA ASO-OAB
56543), CARMEM LUCIA SIMÃO GIRELLE (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56.844), LUÍS FERNANDO SIEBEL
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de Novo Hamburgo/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Constatada a ausência do Balanço Patrimonial - BP e do Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE, restou determinada a realização de
exame preliminar, do qual restou apontada a ausência das peças arroladas no relatório de fls. 62/63.
Intimado a apresentar as peças faltantes, o Partido apresentou pedido de prorrogação do prazo por 10 dias (fls. 68), porém, deferido o
pedido (fls. 71), o prazo decorreu sem a aapresentação dos documentos faltantes (fls. 73).
Expedido o relatório de "Exame da Prestação de Contas" (fls. 75/81v) e intimado o Partido para providências (fl. 84), não houve manifestação
(fls. 84v).
Emitido o Parecer Conclusivo (fls. 85/86v), com recomendação pela declaração de contas não prestadas, sobreveio aos autos parecer
do Ministério Público Eleitoral - MPE no mesmo sentido.
Diante do teor dos pareceres emitidos pela examinadora das contas e pelo MPE, restou determinada a intimação do órgão partidário e dos
responsáveis para apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias (fls. 91), decorrendo o prazo legal sem manifestação (fls. 92v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Conforme relatado no Parecer Conclusivo, as contas apresentaram irregularidades não sanadas pelo Partido nos prazos concedidos, restando
prejudicada a sua compreensão.
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O Partido não apresentou o Balanço Patrimonial - BP e o Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE, invibilizando a publicação do edital
previsto no art. 31, §§ 1º e 3º da Resolução TSE n. 23.464/2015, impossilitando a abertura dos prazos para a apresentação de impugnação e
de pedido de abertura de inquérito, prejudicando o direito de fiscalização dos demais partidos políticos, preconizado no art. 35, paragráfo único
da Lei nº 9.096/95.
As ausências do BP e do DRE também prejudicaram a compreensão da continuidade das contas partidárias, não sendo possível verificar a
existência de recursos remanescentes de períodos anteriores e a apuração do saldo final de 2017, bem como, aexistência de recursos em
fundo de caixa, conforme apontado pela examinadora no parecer conclusivo.
Ainda, consta do parecer conclusivo que não foram apresentados os extratos bancários e os comprovantes de gastos, restando inviabilizada a
verificação do saldo inicial e final da conta bancária no período de 2017 e a análise da pertinência dos gastos realizados com
a atividade partidária, respectivamente.
Dessa forma, faz-se imperativa a declaração de contas não prestadas, em conformidade com o Parecer Conclusivo e com o parecer do
Ministério Público Eleitoral - MPE, com base na previsão do art. 46, IV, "b" da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Insta salientar, que diante da declaração de contas não prestadas, cabível a aplicação da proibição de recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político, nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015, que
regulamentou as prestações de contas dos ano de 2016 e 2017.
Ainda, conforme o art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção dos partido
políticos, será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como
não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação.
Assim, diante da declaração de contas não prestadas, tenho que além da suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário, cabe
também a aplicação da penalidade de suspensão do órgão partidário enquanto perdurar a inadimplência com relação a apresentação da
prestação de contas do exercício de 2017.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de Novo Hamburgo/RS, com fundamento no
art. 46, inciso IV, "b" da Resolução TSE nº 23.464/2015, e determino a SUSPENSÃO do órgão partidário, enquanto perdurar a inadimplência,
com base no art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018, e a SUSPENSÃO do repasse de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do Partido, com base no art. 48 da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Transita em julgado a decisão, notifiquem-se os órgãos partidários estadual e nacional acerca do inteiro teor da presente decisão.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpridas as diligência legais, arquivem-se.
D.L.
Novo Hamburgo, 28 de fevereiro de 2019
JOSELINE MIRELE PINSON DE VARGAS
Juíza Eleitoral da 076ª ZE

Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, a 076ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Ciência de Eliminação de Documentos n.
066/2018, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 12/12/2018, foi procedida à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos, por meio de trituração nas
dependências da empresa DNC Comércio de Papel Ltda., CNPJ nº 92.498.133/0001-80, situada na rua Taiti, 370, bairro Vicentina, no
município de São Leopoldo/RS.
Joseline Mirele Pinson de Vargas,
Juíza Eleitoral.
Angela Hartmann Schneider Menezes,
Chefe de Cartório.
Estevão Cerutti,
Auxiliar de Cartório.

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-46.2015.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) LUIZ OSÓRIO GALHO-OAB 30978)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTOPHER DOS SANTOS, JOSIANE NUNES LIMA, GABRIEL BEZERRA SANTOS E MADELAINE ANDREULHETE
MENDES
Vistos.
Considerando o teor da manifestação de fl. 235 – na qual o partido devedor requer o parcelamento dos valores em três parcelas iguais – dê-se
vista dos autos à Advocacia-Geral da União com a finalidade de que os valores devidos sejam atualizados e divididos, bem como para que seja
emitida as guias de recolhimento nos termos propostos ou sejam indicados os dados necessários ao seu preenchimento.
Com o retorno dos autos, intime-se a parte devedora para pagamento.
Diligências legais.
Arroio Grande, 06 de março de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 35/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-60.2018.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : PAULO CESAR MARTINS CARVALHO E DANIEL SOARES XAVIER
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de informação nº 27/2018 oriunda do Cartório Eleitoral da 92ª Zona Eleitoral atestando a omissão do Diretório Municipal / Comissão
Provisória do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Herval/RS, referente à prestação de contas acerca dos recursos arrecadados e
aplicados na campanha eleitoral de 2016 (fl. 02).
Despachados os autos, foi determinado o cumprimento dos procedimentos previstos no art. 45, §4º da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Notificados para se manifestar acerca da omissão na prestação de contas (fls. 08 e 09), partido, presidente e tesoureiro quedaram-se inertes.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, bem como pela aplicação das
sanções previstas na Resolução (fl. 17).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
A Resolução TSE n. 23.463/2015 estabelece, em seu art. 41, §9º, a obrigatoriedade da apresentação de contas mesmo que ausente a
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. As contas finais referentes ao primeiro turno das eleições de 2016 deveriam
ter sido apresentadas até o dia 1º de novembro de 2016 (art. 45).
Das cartas de notificação nos autos (fls. 10 e 12), constata-se que o partido, o presidente e o tesoureiro foram pessoalmente notificados para
manifestarem-se a respeito da omissão na prestação das contas, na forma do art. 84, §3º da referida Resolução. Contudo, o prazo legal
decorreu sem que as contas fossem apresentadas.
Dessa forma, permanecendo a omissão da agremiação partidária, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, nos
termos do art. 45, §4o, VI da Resolução TSE n. 23.463/2015. Acolhendo parecer ministerial, as sanções previstas no art. 73, II, da mencionada
Resolução devem ser aplicadas.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do partido acima qualificado, relativas às eleições Municipais de 2016, nos termos do art. 68,
incio IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.463/2015. Outrossim, CONDENO-O A PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA COTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO até a efetiva apresentação das contas ou do requerimento de regularização (artigo 73, inciso II, c/c §§ 2º e 5º da
Resolução TSE n. 23.463/2015).
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, o presidente e o tesoureiro do partido.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão, nos termos da Resolução
aplicável.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as comunicações e anotações de praxe.
Arroio Grande, 06 de março de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 36/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-97.2018.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
RESPONSÁVEL(S) : CELSO LUIS DE BRITTO FERREIRA, DENI DUTRA RODRIGUES E CLAUDEMIR BRANDÃO DUARTE
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de informação nº 30/2018 oriunda do Cartório Eleitoral da 92ª Zona Eleitoral atestando a omissão do Diretório Municipal / Comissão
Provisória do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Arroio Grande/RS, referente à prestação de contas acerca dos recursos
arrecadados e aplicados na campanha eleitoral de 2016 (fl. 02).
Despachados os autos, foi determinado o cumprimento dos procedimentos previstos no art. 45, §4º da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Notificados para se manifestar acerca da omissão na prestação de contas (fls. 07/10), partido, presidente e tesoureiro quedaram-se inertes.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, bem como pela aplicação das
sanções previstas na Resolução (fl. 25).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
A Resolução TSE n. 23.463/2015 estabelece, em seu art. 41, §9º, a obrigatoriedade da apresentação de contas mesmo que ausente a
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. As contas finais referentes ao primeiro turno das eleições de 2016 deveriam
ter sido apresentadas até o dia 1º de novembro de 2016 (art. 45).
Das cartas de notificação nos autos (fls. 11/12 e 17/18), constata-se que o partido, o presidente e o tesoureiro foram pessoalmente notificados
para manifestarem-se a respeito da omissão na prestação das contas, na forma do art. 84, §3º da referida Resolução. Contudo, o prazo legal
decorreu sem que as contas fossem apresentadas.
Dessa forma, permanecendo a omissão da agremiação partidária, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, nos
termos do art. 45, §4o, VI da Resolução TSE n. 23.463/2015. Acolhendo parecer ministerial, as sanções previstas no art. 73, II, da mencionada
Resolução devem ser aplicadas.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do partido acima qualificado, relativas às eleições Municipais de 2016, nos termos do art. 68,
incio IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.463/2015. Outrossim, CONDENO-O A PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA COTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO até a efetiva apresentação das contas ou do requerimento de regularização (artigo 73, inciso II, c/c §§ 2º e 5º da
Resolução TSE n. 23.463/2015).
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Registre-se. Publique-se.
Intimem-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, o presidente e o tesoureiro do partido.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão, nos termos da Resolução
aplicável.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as comunicações e anotações de praxe.
Arroio Grande, 06 de março de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE

108ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 68-93.2018.6.21.0108
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - SAPUCAIA DO SUL
PROCEDÊNCIA: Sapucaia do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA PINTO GOEDERT
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (ADV(S) KIZZY MARIA DE SOUZA ROVANI-OAB 101814)
Vistos.
Defiro o prazo de 48 horas.
Intime-se.
Diligências Legais.
Sapucaia do Sul, 01 de março de 2019
ANDRÉIA PINTO GOEDERT
Juíza Eleitoral da 108ª ZE

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 110ª ZE
* Republicada por erro material na edição de 01/03/2019
PROCESSO CLASSE: PC - 138-07.2018.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - 1º TURNO - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PP - PARTIDO PROGRESSISTA - TRAMANDAÍ (ADV(S) ILSA MARIA DARIVA-OAB 32736)
KRUMMENAUER (ADV(S) ILSA MARIA DARIVA-OAB 32736)
Trata-se de analisar as contas do órgão municipal do PP – Progressistas (11), do município de Tramandaí/ RS, relativas ao pleito de 2018.
O órgão municipal do PP – Progressistas (11), esteve ativo no período eleitoral (fl. 08).
A obrigatoriedade de prestação de contas de campanha pelos órgãos de direção municipal, encontra previsão legal na letra “d”, II, do art. 48,
da Resolução TSE n. 23.575/2018.
As contas foram apresentadas em 06/11/2018, indicando ausência de movimentação de recursos.
Em consulta ao Sistema SPCE Web, não foram encontrados dados de doação de fundo partidário e nem registro de emissão de recibos
eleitorais. Ademais, os extratos bancários corroboraram a ausência de movimentação de recursos.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (fl. 91) pela aprovação e o Ministério Público Eleitoral, igualmente, manifestou-se pela aprovação
(fls. 93/93v).
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão municipal do PP – Progressistas (11), do município de Tramandaí/ RS,
relativas ao pleito de 2018.
Em transitando em julgado, registre-se a presente decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 25 de fevereiro de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 110ª ZE
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo: 107-84.6.21.0110
Protocolo: 36.648/2018
Natureza: Prestação de Contas Partidária – Exercício 2017
Partes: Diretório Municipal de Imbé do PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira (45),Volnei Freitas de Matos (Presidente – 20/04/2017 a
31/05/2019), Nelza Teixeira Dias (Tesoureira – 20/04/2017 a 31/05/2019), Darcy Luciano Dias (Presidente – 18/05/2015 a 19/04/2017) e Volnei
Freitas de Matos (Tesoureiro - 18/05/2015 a 19/04/2017)
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Advogado: Egidio Matiello - OAB/RS 27.725
De ordem da Exmo. Juiz Eleitoral, MM. Emerson Silveira Mota, intimam-se as partes e o advogado para, querendo, complementar a
documentação e prestar as informações requeridas no exame preliminar, nos termos do despacho a seguir transcrito: “Vistos. (…) Proceda-se
ao exame preliminar das contas e, constatada a ausência de qualquer das peças previstas no art. 29, da Resolução TSE n.23.546/2018,
intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis, para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias. ”.Tramandaí, 01 de
março de 2019. Emerson Silveira Mota, Juiz Eleitoral. Tramandaí, 1 de março de 2019. Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório
Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 110ª ZE
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo: Pet 7-95.2019.6.21.0110
Protocolo: 923/2019
Natureza: Prestação de Contas Partidária – Exercício 2016 – pedido de regularização
Partes: Diretório Municipal de Cidreira do PSD – Partido Social Democrático (55), Responsáveis: Elói Braz Sessim (Presidente) e Alcino
Domingos de Aguiar Filho (Tesoureiro)
Advogado: Antônio Fernando Speguen - OAB/RS 83.526
De ordem da Exmo. Juiz Eleitoral, MM. Emerson Silveira Mota, intimam-se as partes e o advogado para, querendo, manifestar-se e prestar as
informações requeridas no das contas de fl. 21, nos termos do despacho a seguir transcrito: “Vistos. Intimem-se a agremiação partidária e seus
responsáveis, para que se manifestem acerca do teor do exame das contas no prazo de 3 (três) dias. ”.Tramandaí, 01 de março de 2019.
Emerson Silveira Mota, Juiz Eleitoral. Tramandaí, 1 de março de 2019. Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 110ª ZE
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo: PC 12-20.2019.6.21.0110
Protocolo: 5.080/2019
Natureza: Prestação de Contas Eleitorais – Pleito 2018
Partes: Diretório Municipal de Imbé do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira (45), Responsáveis: Volnei Freitas de
Matos(Presidente) e Nelza Teixeira Dias (Tesoureira)
Advogado: Egidio Matiello - OAB/RS 27.725
De ordem da Exmo. Juiz Eleitoral, MM. Emerson Silveira Mota, intimam-se as partes e o advogado para, querendo, manifestar-se e apresentar
recurso à sentença proferida nos autos do processo em epígrafe. Tramandaí, 06 de março de 2019. Emerson Silveira Mota, Juiz Eleitoral.
Tramandaí, 6 de março de 2019. Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral.

117ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos seis dias do mês de março do ano de 2019, o Cartório eleitoral da 117ª Zona, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n.
068/2018, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 13/12/2018, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Katiane Worm,
Chefe de Cartório da 117ª ZE.
Ciente.
Márcio César Sfredo Monteiro,
Juiz Eleitoral da 117ª ZE.

134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 73-37.2018.6.21.0134
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : ANDREIA DA SILVA VIANA E LEANDRO RAMOS MIRANDA (ADV(S) MELCHIADES HERTCERT NETO-OAB 69051)
Vistos.
Acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 34), pelos seus próprios fundamentos jurídicos.
Julgo extinta a punibilidade da ré Andreia da Silva Viana pelo cumprimento integral das condições da transação penal.
Ante a certidão de fl. 36, aguarde-se o cumprimento das condições impostas ao réu Leandro Ramos Miranda, após, dê-se vista ao MPE.
Intimem-se.
Canoas, 28 de fevereiro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 70-82.2018.6.21.0134
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
AUTOR DO FATO(S) : CAROLINE OSSUNA DA SILVEIRA (ADV(S) EDUARDO GERHARDT MARTINS-OAB 54435), VANESSA TUANI
ALVES COUTINHO (ADV(S) JONATAN BRAUN LEDESMA-OAB 58344), ANDRESSA MARTINS MARIA E LUCIANE CRISTIANE DORNELES
MARTINS (ADV(S) PATRICIA DE VARGAS FLÔR-OAB 103791)
Vistos.
Acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 54), pelos seus próprios fundamentos jurídicos.
Julgo extinta a punibilidade das rés Andressa Martins Maria e Caroline Ossuna da Silveira pelo cumprimento integral das condições da
transação penal.
Ao MPE para manisfestação quanto ao comprovante de pagamento juntado à fl. 58.
Intimem-se.
Canoas, 28 de fevereiro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 134ª Z.E./RS
PROCESSO: EP - 196-92.2016.6.21.0170
PROTOCOLO: 109.260/2016
EXECUÇÃO PENAL - Execução de Julgado - Pediodo de Providências - Cumprimento de Pena Restritiva de Direito
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA: ANNIE KIER HERYNKOPF
PARTES E ADVOGADOS:
Autor(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
Vítima(s) : JUSTIÇA PÚBLICA.
Apenado(s) : AGUINALDO ROSA ZDRUIKOSKI (Adv(s) Julecir de Oliveira Castro-OAB OAB/RS 98.893)
Vistos.
Acolho os pedidos do MPE, devendo os valores da multa e prestação pecuniária serem atualizados e, ato contínuo, intimado o executado para
comprovar o pagamento, nos termos sugeridos pelo MPE, bem como para ser encaminhado para dar início à prestação de serviço compatível
com suas condições. O condenado deverá ser advertido expressamente de que o descumprimento do pagamento da PSC e prestação
pecuniária acarretar a conversão em pena privativa de liberdade (PRISÃO) e em relação à pena de multa, ensejará a inscrição em dívida ativa.
Intimem-se.
Canoas, 21 de fevereiro de 2019.
Annie Kier Herynkopf,
Juíza Eleitoral.
Observação. Valor atualizado da multa: R$ 7.318,66 (sete mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos) em 25.02.2019.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO: 19-08.2017.6.21.0134 CLASSE: PC
PROTOCOLO: 19.367/2017
JUIZ: ANNIE KIER HERYNKOPF
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PARTES E ADVOGADOS: Partido(s) : PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (Adv(s) Rodrigo Carvalho Neves-OAB
OAB/RS 72.085). Responsável(s) : APPARICIO LAFAYETTE IZIDRO DE LIMA e ALEX SANDRO AGNE DE MORAES (Adv(s) GIOVANI
CORSINI PIRES-OAB OAB/RS 76.565), MAGDA SHWERZ (Adv(s) SANDRA DA SILVEIRA GEWEHR-OAB OAB/RS 18.404), VALDEMIR
PEREIRA DA SILVA, MARCELO BONGIOLO SOARES, RENATO VARGAS DE SOUZA e MARIA LUCIA BERNARDO GOMES
Vistos.
Intimem-se as partes para que ofereçam defesa, no prazo de 15 dias, e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-se e demonstrando sua relevância para o processo. em 28/02/2019.

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-23.2018.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO DE ALMEIDA MARQUES, ILDO EVANDER ALVES DA SILVEIRA, ANDERSON TEIXEIRA DE MORAES E
CARLOS DANIEL SILVA DOS SANTOS (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
Visto.
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Não havendo pedido de produção de provas, intimem-se as partes para que, querendo, apresentem alegações finais no prazo comum de três
dias, nos termos do art. 40 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Ato contínuo, proceda-se à análise da manifestação.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Bagé, 01 de março de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-46.2018.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MARCUS VENÚCI ACOSTA DA LUZ-OAB 74459)
RESPONSÁVEL(S) : RUBEN DARIO SALAZAR ARIAS E MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS (ADV(S) LELIA TERESINHA
LEMOS DE QUADROS-OAB 69516), FLAVIUS VINICIUS BRIGNOL BORBA E GILSON ANTÔNIO MACHADO (ADV(S) MARCUS VENÚCI
ACOSTA DA LUZ-OAB 74459), SILVIO OSCAR SOARES GONCALVES
Vistos.
Intimem-se o partido e seus responsáveis para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias sobre o Relatório de fl.(s) 264-273, nos termos
do § 6º do art. 35 da Res. TSE 23.546/2017.
Transcorrido o prazo, emita-se o parecer conclusivo.
Após, ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Bagé, 01 de março de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-39.2018.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV
RESPONSÁVEL(S) : ALBANO VALERIO E VERACI HERNANDES BIRÃO (ADV(S) MIGUEL ROBERTO BARCELLOS PARERA-OAB 39877),
MARCIO SOUZA DA SILVA E MARCO ANTONIO DA ROCHA
Rh.
Abro vista aos interessados para manifestação sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo de 03 (três) dias, nos
termos do art. 30, Inciso IV, “e” da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Após, voltem conclusos para julgamento.
Bagé, 01 de março de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-92.2018.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) EMERSON RODRIGUES DA SILVA-OAB 46094 E TANARA
BARCELLOS DA SILVA-OAB 69337)
RESPONSÁVEL(S) : VOLMIR OLIVEIRA SILVEIRA (ADV(S) EMERSON RODRIGUES DA SILVA-OAB 46094 E TANARA BARCELLOS DA
SILVA-OAB 69337), CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO
Visto.
Não havendo pedido de produção de provas, intimem-se as partes para que, querendo, apresentem alegações finais no prazo comum de três
dias, nos termos do art. 40 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Ato contínuo, proceda-se à análise da manifestação.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Bagé, 01 de março de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-77.2016.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
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PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ELÓI PAULO SIQUEIRA CURSINO-OAB 86189 E ELTON
CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO DOMINGOS CARDOSO, DANILO NUNES PORTELA, MARCO ANTONIO DAL MOLIN E KATIA DENISE DIAS
REIS DUARTE (ADV(S) ELÓI PAULO SIQUEIRA CURSINO-OAB 86189)
Vistos.
Defiro o pedido da AGU de fl. 259.
Intimem-se o partido e seus responsávies para que comprovem nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o regular cumprimento do acordo de fls.
225-233.
Diligências legais.
Bagé, 01 de março de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

152ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2019 - 152 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-36.2017.6.21.0152
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barão
JUÍZA ELEITORAL: CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) CRISTIANE GALLINA BALDASSO-OAB 97161)
RESPONSÁVEL(S) : PLÍNIO SCHNEIDER E CARLOS HENRIQUE BOURSCHEID
Vistos etc.
A disposição legal citada para requerer o parcelamento do débito dispõe que os partidos políticos podem ter seus débitos parcelados em até
60 meses. Na espécie, nada veio aos autos a justificar o pedido de parcelamento no máximo de tempo previsto na legislação, daí porque
DEFIRO o parcelamento em 10 parcelas iguais.
Intimem-se.
Carlos Barbosa, 01 de março de 2019
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
Juíza Eleitoral da 152ª ZE

164ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 04/2019
O Doutor Luis Antônio Saud Teles, Juiz Eleitoral Substituto da 164ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Ferreira Viana, 1159,
em Pelotas/RS, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, dos seguintes partidos políticos: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA de Capão do Leão/RS
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA de Capão do Leão/RS
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa,
o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Pelotas-RS, 26/02/2019.
Eu, Rodrigo Weber Teixeira, Chefe de Cartório da 164ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Luis Antônio Saud Teles,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 07/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 65-67.2018.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Capão do Leão
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI-OAB 42315)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ FENANDO DA SILVA E ALVACIR RODRIGUES PEDROSO (ADV(S) CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI-OAB
42315)
Vistos etc.
Trata-se de requerimento de regularização de contas do exercício financeiro de 2017, julgadas não prestadas, apresentado pelo Partido
Progressistas – PP de Capão do Leão, nos termos do artigo 59 da Res. TSE 23.464/2015.
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Dada a devida publicidade aos demonstrativos balanço patrimonial e resultado do exercício do partido, através do Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral (DEJERS) em 12/12/2018, e encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral (fl.31), não houve impugnação às contas
apresentadas.
A prestação de contas foi submetida à análise técnica pelo servidor designado, observando-se o disposto na Resolução TSE nº 23.464/2015.
Consoante manifestação técnica de fls. 33/34, não foram constadas impropriedades e /ou irregularidades nas contas do partido
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, consoante parecer de fl. 35
Após, vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
Os órgão partidários que tiveram suas contas julgadas não prestadas, em sede de decisório transitado em julgado, podem requerer a
regularização da situação de inadimplência para fins de levantamento das consequências decorrentes da omissão em apresentar as contas
partidárias anuais.
No caso, o diretório municipal do PARTIDO PROGRESSISTAS – PP de Capão do Leão, cujas contas, referentes ao exercício financeiro de
2017, já haviam sido julgadas não prestadas, requereu, com a apresentação das peças e demonstrativos pertinentes, a regularização da
situação de omissão e o levantamento da sanção de proibição de recebimento de quotas do fundo partidário, de conformidade com o disposto
no art. 59, caput, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, norma repetida e já constante da Resolução do TSE n. 23.464/2015:
Ocorre que para fins de regularização e afastamento das sanções, indelével a análise da existência de irregularidades ou impropriedades
quanto à aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou no recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas, haja
vista a necessidade de devolução de tais valores irregulares ao Erário, conforme o disposto no art. 59, § 2º da Resolução do TSE n.
23.546/2017, norma repetida e já constante da Resolução do TSE n. 23.464/2015:
Compulsando os autos, verifico que a unidade técnica não constatou a existência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário
ao Partido Progressistas – PP de Capão do Leão, durante o exercício de 2017, não havendo irregularidade ou impropriedade com relação a
recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas.
Diante do exposto, DECLARO regularizada a omissão da prestação de contas do exercício de 2017 do Partido Progressistas – PP de CAPÃO
DO LEÃO/RS, considerando sanada a inadimplência do órgão partidário referente a este exercício e, consequentemente, determino o
levantamento da proibição de recebimento de cotas do Fundo Partidário aplicada nos autos da PC n. 43-09.2018,6.21.0164 ao órgão partidário
requerente.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se aos diretórios estadual e nacional acerca do decisório.
Promovam-se os registros pertinentes e arquive-se.
Pelotas, 26 de fevereiro de 2019
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
Juiz Eleitoral da 164ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 08/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-51.2017.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO E JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI (ADV(S) CRISTIANO BORGES BORNOAB 94168 E MARIO LUIZ FERNANDES MEDEIROS-OAB 65852), ROGER LEMÕES JORGE (ADV(S) CRISTIANO BORGES BORN-OAB
94168 E MARIO LUIZ FERNANDES RIBEIRO-OAB 65852)
R.h.
Ciência às partes do retorno dos autos.
Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com os devidos registros.
Pelotas, 26 de março de 2019
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
Juiz Eleitoral da 164ª ZE

172ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 023/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-58.2017.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GABRIELA PIARDI DOS SANTOS-OAB 49.678)
RESPONSÁVEL(S) : RENE LUIS BACKES, ADÃO ELOIR SELISTRE, CARLOS GILBERTO KOCH, CLERIS DE FÁTIMA CAVALHEIRO
BRIZOLA E CLARITA SILVA DE SOUZA (ADV(S) GABRIELA PIARDI DOS SANTOS-OAB 49.678)
Vistos.
Intime-se o partido para que informe a quantidade de parcelas pleiteadas para a liquidação do valor devido.
Novo Hamburgo, 28 de fevereiro de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
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APRESENTAÇÃO

Com a consolidação da cultura de gestão de contratos no Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Sul, aliado ao aprimoramento das práticas realizadas no âmbito da
Administração e diante da modernização das regulamentações infralegais aplicáveis a outras esferas
da Administração Pública, verificou-se a necessidade de atualização da normatização vigente neste
Tribunal.
Diante desse cenário, foi elaborada a Instrução Normativa P n. 56 de 19 de
fevereiro de 2019, que revogou a Instrução Normativa DG N. 09, de 09 de abril de 2008, e passou a
regulamentar as ações necessárias ao acompanhamento das contratações firmadas pelo TRE-RS.
Com a edição do presente Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos pretende-se detalhar as
ações dispostas no referido normativo.

DEVER DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS CONTRATOS
A Lei n. 8.666/93 traz, dentre as prerrogativas da Administração, a de fiscalizar a
execução de seus contratos.
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei
confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
III - fiscalizar-lhes a execução

Acrescenta ainda, em seu art. 67, que “a execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado”.
Portanto, a gestão e fiscalização dos contratos não é apenas uma faculdade, mas
sim um dever da Administração. A forma com que se dá esse acompanhamento, na forma da IN P n.
56/2019, é mediante a designação de servidores vinculados ao quadro funcional do Tribunal.

___
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Observação: Note-se que a Lei n. 8.666/93 não faz distinção entre os contratos formalizados por
meio de termo de contrato e aqueles em que é permitida a substituição do termo por
instrumentos hábeis, tais como as notas de empenho. Assim sendo, o dever de fiscalizar e
acompanhar se refere a todas as ações contratuais das quais o TRE-RS é parte, independente do
meio utilizado para a formalização da contratação.

VINCULAÇÃO DA GESTÃO AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Considerando que a atuação de gestores e fiscais deve estar restrita aos limites das
cláusulas dos contratos, podem ser constatadas situações em que os agentes verificam a necessidade
de adoção de ações ou medidas que não encontram amparo contratual. Do mesmo modo, podem ser
detectadas cláusulas com alguma falha, pouca aplicabilidade prática ou impropriedade.
De um modo geral, pode-se assim dizer que os gestores e fiscais verificam na
prática a adequação e aplicabilidade das cláusulas elaboradas em teoria, de forma genérica. Por essa
razão, é fundamental utilizar o aprendizado de uma contratação para o melhor planejamento
dos ciclos futuros daquela contratação, permitindo que os próximos contratos sejam elaborados a
partir das lições aprendidas. Trata-se, portanto, de um aprimoramento constante.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Por essa mesma razão, evidencia-se a importância de constar dos documentos que
integram a fase de planejamento o modelo de gestão e fiscalização do contrato, prevendo as ações
de acompanhamento e os responsáveis. Tal conteúdo, geralmente parte integrante do Termo de
Referência, deverá conter obrigações contratuais, mecanismos de fiscalização e das estratégias para
execução do objeto, aspectos a serem mensurados pelo fiscal, protocolos de comunicação com a
contratada, método de aferição dos resultados, sanções aplicáveis, dentre outras.

Boa prática: Pode ser benéfica a participação, no planejamento da contratação, dos gestores e
fiscais da contratação anterior, assim como dos que atuarão na futura contratação.

FISCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS ASPECTOS DA CONTRATAÇÃO
A IN P n. 56/2019 adota um modelo em evidência na Administração Pública, no
qual se permite dividir a contratação em diversos aspectos, promovendo um acompanhamento
multidisciplinar da execução contratual. Com isso, busca-se conferir maior eficiência à atividade
administrativa, aproveitando os benefícios da especialidade de cada agente envolvido na
fiscalização do contrato.
O art. 4º do normativo prevê a fiscalização e o acompanhamento de distintos
aspectos do contrato: aspectos técnicos e aspectos administrativos.
Art. 4º. A execução dos contratos será acompanhada e fiscalizada em relação aos
seguintes aspectos:
I - Aspectos Técnicos: conjunto de requisitos relacionados à execução física do
objeto e às características tecnológicas a serem observados na contratação,
necessários para garantir a conformidade com os termos pactuados;
II - Aspectos Administrativos: conjunto de requisitos relativos à documentação
exigida na contratação, assim como às obrigações contratuais não relacionadas a
aspectos técnicos.
Parágrafo único. Os aspectos técnicos e administrativos podem ser fiscalizados por
um único servidor, denominado Fiscal do Contrato, ou cumulativamente pelo Gestor
do Contrato, quando não houver a designação específica de fiscais, desde que o
servidor possua capacidade para as atribuições e não comprometa o desempenho de
todas as atividades relacionadas à gestão contratual.
___
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Os aspectos técnicos estão ligados diretamente à execução física do contrato.
Pressupõe o acompanhamento direto da prestação dos serviços ou dos bens entregues, para fins de
exame e comparação das características do objeto contratado com que foi efetivamente executado.
Já os aspectos administrativos dizem respeito ao acompanhamento da parte
burocrática da contratação, relacionadas, na maioria dos casos, à documentação exigida ou outras
obrigações contratuais acessórias.
Por vezes, dependendo da complexidade do objeto, os aspectos administrativos
serão tão singelos que sua fiscalização poderá ser exercida

cumulativamente pelo Gestor do

Contrato ou Fiscal do Contrato, também responsável pelo acompanhamento dos aspectos técnicos
da contratação. Em contrapartida, a indicação de múltiplos agentes será mais adequada nas
oportunidades em que a fiscalização administrativa possuir características mais complexas, dado o
volume e o teor da documentação relativa à contratação, notadamente nos contratos em que houver
alocação de mão de obra.
Caberá ao planejamento da contratação definir o modelo de gestão do contrato, de
acordo com a complexidade do objeto, indicando adequadamente os responsáveis pelo seu
acompanhamento, conforme detalhado no tópico a seguir.

INDICAÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS
A indicação do Gestor do Contrato, seu substituto e eventuais fiscais deve ser feita
na fase de planejamento da contratação, preferencialmente no documento de encaminhamento da
solicitação ou nos estudos técnicos preliminares.
A substituição, se for o caso, pode recair sobre integrante da Equipe de
Fiscalização, o qual acumulará momentaneamente as funções.
Conforme já abordado, a indicação deve levar em consideração não só a
capacidade dos servidores que desempenharão a função, mas também o volume de trabalho e a
complexidade do objeto contratual.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Desse modo, o número de agentes atuando no acompanhamento e fiscalização
poderá variar de acordo com o modelo de gestão estipulado para cada ajuste, como demonstrado
nos exemplos a seguir:

___
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Observação: Não havendo designação de Fiscal Técnico e/ou Administrativo, o Fiscal Setorial
prestará as informações ao servidor responsável pela fiscalização daqueles aspectos da
contratação, seja ele o Gestor ou Fiscal do Contrato.
Com base nas indicações constantes dos autos, a nomeação será feita pelo do
Diretor-Geral, por ato registrado no processo.

___

11

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos

PROVIDÊNCIAS INICIAIS
A IN P n. 56/2019, especialmente nos art. 8º e 9º, estabelece algumas providências
a serem adotadas pelo Gestor do Contrato e sua Equipe tão logo o processo seja recebido para o
início da gestão.
Em preparação para uma boa realização dos trabalhos é necessário:
➔ Conhecer as regras IN P n. 56/2019 e o respectivo detalhamento trazido neste manual.
➔ Inteirar-se do conteúdo da contratação:
✔ Identificar as obrigações e responsabilidades das partes;
✔ Verificar a existência de providências prévias ao início da execução do objeto, tais como
vistoria inicial, agendamento de entregas, apresentação apólice de seguro, ART ou RRT,
dentre outras.
➔ Anotar nos autos os dados da contratada e de seu preposto, tais como endereço, telefones,
correio eletrônico.
➔ Planejar a gestão contratual:
✔ Verificando as responsabilidades de cada um dos agentes envolvidos na fiscalização;
✔ Elaborando para cada obrigação da contratada uma rotina de acompanhamento,
incluindo a forma de monitoramento, a periodicidade e os aspectos qualitativos do
objeto.
➔ Registrar nos autos que possui ciência da respectiva nomeação e das responsabilidades dela
decorrentes.
✔ O registro pode ser feito mediante um único documento inserido no PAE e assinado por
todos os responsáveis.
✔ Nos casos em que houver um elevado número de fiscais (p.ex: quando há designação
dos Chefes de Cartório do interior do Estado), a ciência pode ser registrada por meio de
sistema eletrônico, tal como CRONO ou outro que atenda essa necessidade, exportandose o relatório de respostas para um único documento no PAE. Caberá ao Gestor do
Contrato, na atribuição de coordenação da Equipe de Gestão promover os atos
necessários para o registro.
✔ MODELO 1.1.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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➔ Realizar reunião com o preposto e supervisor da Contratada, a fim de esclarecer os termos e
a forma de execução do objeto.
✔ A reunião deve ser registrada em ata.
✔ A reunião é necessária quando:
•

Contratos de obras;

•

Serviços de natureza continuada.

✔ A reunião é recomendável quando:
•

Serviços de engenharia;

•

Objetos cuja execução se estenda ao longo do tempo, que não sejam de execução
imediata ou instantânea.

✔ Mesmo não sendo necessária ou recomendada, o Gestor do Contrato pode optar pela
realização da reunião.
✔ A critério do Gestor do Contrato e desde que não acarrete prejuízo aos trabalhos, a
reunião poderá ser substituída por contato virtual, considerando eventual impossibilidade
ou dificuldade.
•

O contato virtual deve ser registrado nos autos.

MODELOS:
1. Planejamento da gestão contratual (art. 8º, III)
1.1. Declaração de ciência da designação da equipe de gestão (art. 8º, IV)
1.2. Lista de verificação (exemplificativa)
2. Ata síntese de reunião (art. 9º)

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS
A IN P n. 56/2019 estabelece um modelo de acompanhamento dos contratos no
qual o Gestor atua preponderantemente no gerenciamento e coordenação dos trabalhos, enquanto as
atividades dos Fiscais estão mais próximas a execução do objeto e, por consequência, da
Contratada, seja para a fiscalização da execução física do contrato ou para o cumprimento de
obrigações contratuais diversas e questões documentais.

___
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IMPORTANTE: Os atos relativos ao acompanhamento dos contratos devem ser registrados no
processo a fim de demonstrar a atuação dos responsáveis pela sua gestão e fiscalização.

GESTÃO DOS CONTRATOS
Estão distribuídas pelo texto da IN P n. 56/2019 as responsabilidades atribuídas ao
Gestor do Contrato, constando especificamente no art. 11 um rol de atividades pertinentes ao
servidor encarregado pela gestão contratual. Percebe-se, deste apanhado, a natureza da atuação
desse agente, relacionada à atividade gerencial, à comunicação oficial com a Contratada e à
interlocução com a Administração.
➔ Atividade gerencial:
✔ Coordenação da Equipe de Gestão:
✔ Orientação aos Fiscais;
✔ Verificação do cumprimento das atividades atribuídas aos Fiscais;
•

Observância dos prazos assinalados para manifestações, relatórios ou juntada de
documentos.

•

Análise das informações prestadas pela fiscalização.

✔ Atestar o cumprimento das obrigações contratuais:
•

Com base nas informações formais prestadas pelos fiscais;

•

Recebimento definitivo do objeto;

•

Encaminhamento para pagamento.

➔ Comunicação oficial com a Contratada:
✔ Realização de reuniões com a Contratada;
✔ Notificações formais à Contratada, dirigidas ao preposto, quem representa à Contratada
perante o TRE-RS;
✔ Preferencialmente mediante Ofício, admitida a forma eletrônica de comunicação desde
que comprovado o recebimento pela Contratada;
✔ Concedendo prazo de 5 dias úteis para sanar falhas na execução do contrato, salvo
justificada necessidade de prazo diverso.
➔ Interlocução com a Administração:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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✔ Informar descumprimentos contratuais para fins de penalização ou rescisão do ajuste,
contendo:
•

Informação da conduta da Contratada;

•

Indicação das cláusulas ou dispositivos contratuais infringidos.

✔ Encaminhar solicitações de subcontratação, contendo:
•

Discriminação da empresa e da parcela a ser subcontratada;

•

Comprovação do cumprimento dos requisitos de qualificação e habilitação exigidos
da contratada;

•

Manifestação acerca da viabilidade do pedido do ponto de vista da gestão contratual.

✔ Encaminhar solicitações da contratada para abertura e movimentação de conta depósito
vinculada;
✔ Promover a tramitação de reajustes, repactuações, revisões e prorrogações dos contratos;
✔ Solicitar à Administração:
•

O aditamento contratual quando constada pela fiscalização a necessidade de
alteração quantitativa ou qualitativa do objeto.

•

Apoio especializado de Unidade ou servidor;

•

Encaminhamento de notícia às autoridades competentes;

•

Análise da garantia contratual.

✔ Pronunciar-se quanto aos aspectos fáticos, técnicos e de mérito da contratação.

MODELOS:
8. Ofício de notificação da contratada (art. 11, III)
9. Relatório de pendências (art. 11, IV)
9.1 Encaminhamento de pedido de subcontratação (art. 11, V)

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
De um modo geral, a atuação dos responsáveis pela fiscalização dos contratos está
ligada a verificação do cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, acompanhando de
perto a execução do objeto contratual.

___
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Atuando sob a coordenação do Gestor do Contrato, é fundamental a atuação
próxima à execução do contrato, mantendo atualizados no processo os dados da contratada e de seu
preposto, tais como endereço, telefones, correio eletrônico.

Todo e qualquer fiscal, dentro do âmbito de suas responsabilidades, deve manter a comunicação
com a contratada por intermédio de preposto ou supervisor, visando orientar a execução do
contrato.
É importante que o trabalho dos fiscais seja documentado nos autos, registrando
em ficha de acompanhamento ou outro instrumento hábil todas as comunicações e ocorrências
apuradas, a fim de demonstrar o cumprimento do dever de fiscalização.
Buscando conferir maior especialidade às atividades de fiscalização e
acompanhamento dos contratos, a IN P n. 56/2019 possibilitou, nos casos em que a natureza do
contrato demandar, a divisão das responsabilidades de fiscalização de acordo com os aspectos da
contratação – técnicos e administrativos. Nem sempre serão designados fiscais específicos para
cada um desses aspectos. Não significa, porém, que os mesmos não devam ser fiscalizados e
acompanhados.
Fiscalização Técnica
A fiscalização técnica é aquela efetuada próxima à execução física do objeto:
✔ Conferindo as especificações técnicas do produto ou serviço, quantidades,
desempenho e qualidade.
✔ Exigindo da contratada a substituição de materiais ou a adequação de serviços que
se apresentem em desacordo com as especificações estabelecidas.
✔ Comunicando à contratada a escassez de material e/ou mão de obra a seu encargo,
cuja falta esteja prejudicando o cumprimento do contrato.
✔ Verificando a adequação de documentos de cunho técnico, ligados à execução do
contrato, tais como ART ou RRT.
✔ Acompanhando o cumprimento de prazos contratuais, tais como de entrega de
bens, início e conclusão de serviços.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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✔ Controlando, nos contratos por demanda, os quantitativos executados diante do
total estimado para a contratação, atentando para os limites previstos no
instrumento contratual.
Cabe, ainda, ao responsável pela fiscalização técnica zelar pela satisfação do
público interno e/ou externo. Para tanto, deve procurar manter constante comunicação com os
usuários em relação a possíveis prejuízos que a execução de serviços possa acarretar à rotina de
determinada Unidade.
Para fins de recebimento do objeto, deve o Fiscal Técnico manifestar-se
formalmente quanto à adequação dos aspectos técnicos da contratação e da qualidade da prestação.

Quando a natureza do objeto demandar, serão designados Fiscais Técnicos distintos para o
acompanhamento físico da execução de serviços ou da entrega de materiais e para o
acompanhamento dos requisitos técnicos específicos.

Fiscalização Administrativa
A fiscalização administrativa tem por objeto o acompanhamento das questões
burocráticas do contrato, tais como:
✔ Verificar a manutenção das condições de habilitação e qualificação da contratada.
✔ Receber, analisar e juntar aos autos a documentação referente à execução do
contrato, como, por exemplo, a comprovação de adimplemento de parcelas
trabalhistas e previdenciárias, acompanhando e registrando a data de recebimento.
✔ Verificar a correção dos documentos fiscais apresentados pela contratada,
conforme os requisitos do art. 24 da IN P n. 56/2019, bem como as orientações
relativas ao encaminhamento para pagamento, constantes deste manual.
✔ Acompanhar e controlar a vigência do contrato e as datas de reajuste.
✔ Verificar o cumprimento de obrigações acessórias à execução do objeto principal,
tais como a apresentação de termos de garantia, certificados, fichas técnicas,
dentre outros documentos.

___
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Nos contratos envolvendo dedicação exclusiva de mão de obra, a rotina de fiscalização de
estabelecida no contrato deverá seguir o nível de detalhamento disposto no modelo 1.2. Lista de
verificação (exemplificativa).
Para fins de recebimento do objeto, deve o Fiscal Administrativo manifestar-se
formalmente quanto à adequação dos aspectos administrativos da contratação.
Fiscalização Setorial
Por vezes, a execução dos contratos pode ocorrer em local diverso da sede da
Secretaria do Tribunal, onde estão as Unidades com maior especialidade nos temas das
contratações. Assim, quando a contratação demandar a fiscalização in loco, poderá ser designado
Fiscal Setorial, o qual, pela proximidade à execução do objeto, terá melhores condições de
acompanhar os termos contratados, subsidiando o Gestor do Contrato ou Equipe de Gestão na
fiscalização dos aspectos técnicos e/ou administrativos da contratação.
Quando designados Fiscais Setoriais, competirá aos mesmos:
✔ Acompanhar as entregas de materiais ou execução de serviços realizados nas
dependências do Cartório Eleitoral ou Unidade, devendo comunicar à contratada a
ocorrência de falhas na execução do objeto.
✔ Comunicar ao Gestor do Contrato as providências adotadas junto à contratada
durante o acompanhamento e fiscalização da execução contratual.
Além disso, ficará encarregado do recebimento provisório do objeto, informando,
sob sua responsabilidade, a execução dos serviços ou entrega dos materiais, para fins do
recebimento definitivo.
Nesse caso, deverá observar o prazo determinado pelo Gestor do Contrato e
encaminhar a documentação eventualmente recebida, registrando a data do respectivo recebimento.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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MODELOS:
3. Informação do fiscal administrativo (arts. 15, VI e17, II)
4. Informação do fiscal técnico (arts. 13, VII e 17, I)
5. Ficha de acompanhamento (art. 12, IV)

Observação: Quando viável, o ato de recebimento do objeto contratado poderá ser realizado no
mesmo documento em que são prestadas as informações da fiscalização (Modelo 3 e/ou 4).

ATUAÇÃO DOS SUBSTITUTOS
O substituto do gestor ou fiscal atuará nas ausências ou afastamentos eventuais e
regulamentares do titular.
Excepcionalmente, na ausência de ambos, titular e substituto, a competência de
suas atribuições caberá ao substituto do servidor no cargo ou função, ou então à chefia imediata do
titular, até o retorno dos servidores ou até que seja feita nova designação.

Caberá ao servidor ausente informar ao seu substituto o início e o período em que será exercida
a substituição.
Pode ocorrer, também, o desligamento ou afastamento definitivo
dos servidores designados, como uma troca de lotação por exemplo. Nesse
caso, quando se tratar do afastamento do Gestor do Contrato, o mesmo
deverá elaborar relatório a fim de transmitir as circunstâncias e eventuais
pendências na execução contratual.

___
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IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATOS
As irregularidades e falhas na execução dos contratos podem ter diversos níveis
de gravidades e repercussão.
I – Falhas que não comprometem a execução da parcela principal do contrato e
que podem ser prontamente corrigidos: Atuação instantânea do Fiscal junto à Contratada, fazendo a
devida anotação nos autos.

Exemplo: Substituição de documento em desacordo com os termos pactuados; escassez de
material na execução dos serviços, acompanhamento de prazos de entrega ou execução em
atraso etc.
➔ Art. 12, VI. Art. 13, II e III da IN P n. 56/2019.
II – Falhas que comprometem a execução da parcela principal do contrato ou na
persistência das falhas dispostas no item I após a comunicação do Fiscal: Fiscalização informa ao
Gestor do Contrato, que notificará a Contratada, concedendo prazo de 5 (cinco) dias úteis para
regularização, salvo justificada necessidade de prazo diverso.

Observação: Se mesmo com o saneamento da falha, o ato for passível de aplicação de
penalidades administrativas, é necessário submeter à consideração da Secretaria de
Administração, acostando eventual justificativa apresentada pela Contratada.

Exemplo:

Documentos

não

apresentados;

materiais

não

entregues

mesmo

após

acompanhamento do prazo e cobranças em relação ao atraso; inexecução total ou parcial dos
serviços etc.
➔ Art. 11, III, da IN P n. 56/2019.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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III – Falhas que, por sua gravidade, exponham a Administração a grave dano ou
ensejem a rescisão imediata do contrato, ou na persistência das falhas dispostas no item II após a
comunicação do Gestor: Gestor do Contrato comunica à Secretaria de Administração, indicando as
cláusulas ou dispositivos contratuais infringidos.
➔ Art. 11, IV, da IN P n. 56/2019.
A partir das informações prestadas pelo Gestor do Contrato, a Secretaria de
Administração adotará as providências relativas à instauração de procedimento para apuração de
responsabilidade da contratada e eventual penalização.

MODELOS:
8. Ofício de notificação da contratada (art. 11, III)
9. Relatório de pendências (art. 11, IV)

RECEBIMENTO DO OBJETO
A Lei n. 8.666/93 prevê o recebimento dos objetos contratados em duas etapas:
A – Recebimento Provisório
✔ Será realizado pelo servidor responsável pelo acompanhamento da contratação que atue
próximo à execução do objeto, ou seja, pelo Fiscal Técnico ou, conforme o caso, pelo Fiscal
Setorial.
✔ Tem por finalidade a transferência do objeto contratual para a Administração, para posterior
verificação de conformidade com os termos pactuados.
✔ Fica dispensado o recebimento provisório:
•

Gêneros perecíveis e alimentação preparada;

•

Serviços profissionais;

•

Obras e serviços de valor não superior ao previsto no art. 23, inciso II, alínea “a”, da Lei
n. 8.666/93, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações
sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

___
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B – Recebimento Definitivo
✔ Será realizado pelo servidor com atuação gerencial no acompanhamento da contratação, que
possua a visão da totalidade da contratação, ou seja, pelo Gestor do Contrato.
•

O recebimento de material de valor superior ao previsto no art. 23, inciso II, alínea “a”,
da Lei n. 8.666/93, será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros,
designada pelo Diretor-Geral.

✔ Tem por finalidade a verificação de conformidade, aceitabilidade e adequação do objeto aos
termos pactuados, mediante manifestação formal dos fiscais responsáveis acerca da correta
execução do objeto em todos os seus aspectos, incluindo, conforme o caso:
•

Manifestação quanto aos aspectos técnicos;

•

Manifestação quanto a requisitos técnicos específicos;

•

Manifestação quanto aos aspectos administrativos.

➔ Forma de Recebimento
✔ Termo circunstanciado: recebimento provisório e definitivo de obras e serviços de valor
superior ao previsto no art. 23, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 8.666/93, bem como o
recebimento de equipamentos de grande vulto, definidos no art. 6º, inciso V, da mesma Lei.
✔ Recibo: demais casos.
Nessas hipóteses, o recebimento do objeto decorrente da execução contratual será
atestado nos autos pelo Gestor do Contrato, emitindo-se recibo à contratada somente mediante
solicitação.

BOA PRÁTICA: Para fins de facilitar o acompanhamento e consulta dos processos
administrativos eletrônicos, sugere-se que os termos de recebimento ou atesto sejam realizados
em um documento autônomo do sistema PAE, separado do documento correspondente à nota
fiscal ou fatura.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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➔ Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra
✔ O recebimento provisório de cada parcela ou mês de prestação dos serviços:
•

Aspectos técnicos: com o vencimento do mês ou período de realização dos serviços,
independente de anotação nos autos.

•

Aspectos administrativos: com a apresentação da documentação prevista em contrato ou
exigida pela Equipe de Gestão, devidamente registrada nos autos.

✔ A partir de então, os Fiscais Técnico e Administrativo expedirão relatórios contendo análise
conclusiva acerca dos aspectos da contratação que lhes cabem respectivamente fiscalizar.
•

Relatório dos aspectos técnicos versará sobre: execução dos serviços, eventuais
ocorrências e a qualidade da prestação, apurada nos Acordos de Níveis de Serviços –
ANS ou Instrumentos de Medição de Resultado – IMR.

•

Relatório dos aspectos administrativos versará sobre: adequação da documentação
apresentada, de forma a assegurar o adimplemento de obrigações trabalhistas,
previdenciárias e sociais pela contratada para com os trabalhadores alocados nos
serviços.

✔ O recebimento definitivo de cada parcela ou mês de prestação dos serviços será efetuado
pelo Gestor do Contrato de acordo com tais relatórios.
A ocorrência de falhas ou a ausência de documentos que impeçam a verificação
do cumprimento das obrigações contratuais, tais como a falta de comprovação de adimplemento de
parcelas trabalhistas, interrompem o prazo para o recebimento definitivo do respectivo mês de
prestação dos serviços até a regularização da situação. Admite-se, entretanto, o recebimento
definitivo e consequente pagamento parcial e proporcional às parcelas adimplidas, quando couber.
➔ Locações de Imóveis
✔ Nos contratos que envolvam locação de imóveis, o Gestor do Contrato deverá atestar o valor
do aluguel e encargos a pagar, que o ajuste está vigente e que o imóvel esteve em uso pela
Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul durante o período.

MODELOS:
6. Termo de recebimento provisório (art. 18, § 1º)
7. Termo de recebimento definitivo (art. 18, § 2º)

___
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ENCAMINHAMENTO PARA PAGAMENTO
No encaminhamento do expediente para pagamento, deverão ser observados os
seguintes requisitos:
•

Verificar se o tipo de Nota Fiscal é adequado ao objeto contratado (NF-e para compras, NFS
para serviços)

•

Verificar se a Nota Fiscal está dentro do prazo de validade para emissão;

•

Verificar se a Nota Fiscal foi emitida em nome e CNPJ do TRE-RS;

•

Verificar se a Nota Fiscal foi emitida pelo mesmo CNPJ/CPF da nota de empenho;

•

Verificar se a Nota Fiscal está corretamente preenchida, como data de emissão, período de
prestação dos serviços, valor unitário do serviço e discriminação dos serviços e materiais em
conformidade com a proposta apresentada;

•

Verificar se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi contratado;

•

Verificar a existência de elementos que justifiquem algum desconto no valor da Nota Fiscal,
descrevendo a memória de cálculo;

•

Verificar na Nota Fiscal ou na proposta a existência dos dados bancários do mesmo
favorecido contratado para pagamento;

•

Atestar a execução do objeto contratado, assinando e datando o recebimento;

•

Encaminhar a Nota Fiscal para pagamento em tempo hábil para a realização da análise
tributária, liquidação e pagamento da despesa;

•

Encaminhar a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas (recibos de salários,
guias FGTS, SEFIP) e, quando existir, informar as pendências;

•

Juntar em conjunto com o documento fiscal toda e qualquer declaração enviada pela
contratada referente a algum tratamento tributário diferenciado (Entidade sem fins
lucrativos, Associações Civis, alteração de opção pelo Simples Nacional).

MODELO:
14. Lista de verificação para encaminhar para pagamento

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ALTERAÇÕES DOS CONTRATOS
As contratações da Administração Pública estão sempre vinculadas a uma
necessidade que deva ser atendida. Eventualmente, essa necessidade pode mudar durante a
execução do contrato. Em alguns casos, é lícito à Administração promover alterações nos contratos
para adequá-los à nova necessidade. As hipóteses legalmente prevista estão enumeradas no art. 65
da Lei n. 8.666/93.
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou
serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra,
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

São vedadas as modificações sem prévio aditamento contratual ou que acarretem a
transfiguração do objeto contratado.

___
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As alterações serão solicitadas pelo Gestor do Contrato, observando os requisitos
do art. 29 da IN P n. 56/2019, de acordo com o modelo “10. Solicitação de alteração do contrato”, a
exceção da hipótese do art. 65, II, “d”, cuja revisão será encaminhada conforme previsto no tópico
seguinte.

MODELO:
10. Solicitação de alteração do contrato (art. 29)

REAJUSTAMENTOS E PRORROGAÇÕES
O controle das datas de reajustamento e vigência dos contratos é atribuição do
agente responsável pela fiscalização dos aspectos administrativos das contratações, conforme
estabelece o art. 15, IV da IN P n. 56/2019. A ocorrência dos fatos geradores deverá ser informada
ao Gestor do Contrato, o qual, então, encaminhará o expediente à Secretaria de Administração para
as devidas providências.
1. Reajustamentos
A alteração nos valores contratados pode ocorrer em virtude de:
A – Reajuste
Atualização dos preços pactuados baseada em índices previstos no contrato, que
se destina a recomposição de eventuais perdas de caráter inflacionário.
Uma vez preenchidas as condições previstas no contrato, notadamente o
interregno de 12 meses contado, conforme o caso, da apresentação da proposta, da assinatura do
contrato ou do último reajuste, caberá ao Gestor do Contrato remeter os autos à Secretaria de
Administração para os procedimentos de reajuste.
O registro será feito mediante apostilamento, devendo a Equipe de Gestão
cientificar a contratada acerca dos novos valores.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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B – Repactuação
Atualização dos preços de contratos de serviços continuados prestados com
dedicação exclusiva da mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos
componentes do contrato, não atrelados a índices setoriais ou específicos.
Uma vez preenchidas as condições previstas no contrato, a contratada poderá
requerer a repactuação, observada a forma prevista no referido instrumento, cabendo ao Gestor do
Contrato encaminhar o pedido à Secretaria de Administração.
O registro será feito mediante apostilamento, devendo a Equipe de Gestão
cientificar a contratada acerca dos novos valores.
C – Revisão
Recomposição dos preços objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato cujo desequilíbrio tenha sido gerado por álea econômica
extraordinária, conforme hipótese do art. 65, II, “d”, prescindindo de previsão no edital ou no
contrato, eis que decorrente de Lei.
Pode ser requerida pela contratada ou procedida em favor da Administração, a
qualquer tempo, condicionada a ocorrência de fatos retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado e a demonstração de sua repercussão no cumprimento do contrato.
Do mesmo modo, em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os
encargos da contratada, a Administração deverá restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro
inicial.
Recebida a solicitação da contratada, cabe ao Gestor do Contrato encaminhar o
pedido à Secretaria de Administração. Em contrapartida, sempre que a Equipe de Gestão, em razão
de sua proximidade e contato diário com a execução do contrato, verificar situação em que a
remuneração paga pela Administração estiver em patamar superior ao encargo da contratada, deverá
informar à Secretaria de Administração para os procedimentos de revisão dos preços.

___
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Por se tratar de hipótese de alteração contratual, sua concessão é registrada por
termo aditivo.
2. Prorrogações
Desde que caracterizada hipótese legal e existente previsão contratual nesse
sentido, é lícito à Administração renovar o ajuste antes do seu término, prorrogando a vigência do
contrato, visando a manutenção do atendimento da necessidade que ensejou a contratação.
Para tanto, além do interesse na continuidade da contratação, decorrente da
persistência da necessidade, o Gestor do Contrato deverá informar, nos termos do art. 34 da IN P n.
56/2019, que:

I - O contrato tenha sido executado regularmente;
II - A contratada não tenha sofrido sanção pecuniária pela Administração por mais
de 3 (três) vezes, a cada período de vigência do contrato;
III - A contratada mantém as condições de qualificação exigidas para a contratação;
IV - A contratada concorda com a renovação do ajuste;
V - O Período de vigência da contratação.

A solicitação de renovação do contrato deverá observar a antecedência de 120
(cento e vinte) dias em relação ao término da vigência e, inexistindo as condições acima dispostas,
deverá ser formalizada, no mesmo prazo, a necessidade de nova contratação.

MODELO:
11. Solicitação de renovação contratual (art. 34)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ENCERRAMENTO DA GESTÃO CONTRATUAL
Considerando o conceito desenvolvido ao longo deste manual de que as fases do
planejamento da contratação e da gestão contratual estão intimamente ligadas, é importante atentar
à adequada documentação e registro dos atos praticados no processo e do aprendizado a ser levado
em conta no planejamento das contratações futuras.
Sendo assim, antes do arquivamento dos expedientes administrativos, os
responsáveis pela gestão do contrato deverão:
•

Verificar eventuais pendências da contratação

•

Informar a necessidade de anulação do saldo de empenho

•

Emitir um relatório final quando pertinente o registro de informações passíveis de serem
utilizas em futuras contratações

•

Comunicar aos setores interessados

MODELO:
12. Relatório final – encerramento da contratação (art. 36)

MODELOS DE DOCUMENTOS
Anexos a este manual, foram elaborados modelos de documentos para servirem de
referencial na documentação e registro dos atos de gestão dos contratos em conformidade com a IN
P n. 56/2019.
A relação que segue não é taxativa, tendo as unidades autonomia para a criação de
novos modelos e adaptação dos existentes às suas necessidades específicas.
1. Planejamento da gestão contratual (art. 8º, III)
1.1. Declaração de ciência da designação da equipe de gestão (art. 8º, IV)
1.2. Lista de verificação (exemplificativa)
2. Ata síntese de reunião (art. 9º)
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3. Informação do fiscal administrativo (arts. 15, VI e17, II)
3.1 Acompanhamento financeiro do contrato
4. Informação do fiscal técnico (arts. 13, VII e 17, I)
5. Ficha de acompanhamento (art. 12, IV)
6. Termo de recebimento provisório (art. 18, § 1º)
7. Termo de recebimento definitivo (art. 18, § 2º)
8. Ofício de notificação da contratada (art. 11, III)
9. Relatório de pendências (art. 11, IV)
9.1 Encaminhamento de pedido de subcontratação (art. 11, V)
10. Solicitação de alteração do contrato (art. 29)
11. Solicitação de renovação contratual (art. 34)
12. Relatório final – encerramento da contratação (art. 36)
13. Ordem de serviço ou fornecimento
14. Lista de verificação para encaminhar para pagamento
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