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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0603583-23.2018.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603583-23.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Advogados do(a) REQUERENTE: CRISTINE RICHTER DA SILVA - RS102589, VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI
NEUMANN - RS082374
REQUERIDO: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
Vistos.
Cuida-se de ação de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa causa ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB
contra José Antônio Júnior Frozza Paladini e o Partido da República - PR.
O autor ajuizou a ação em dezembro de 2018, argumentando que o primeiro representado desfiliou-se do PSB após o pleito sem justa causa,
e pediu a decretação da perda do mandato eletivo, sob o argumento de que a ação seria pertinente também para a legislatura 2019-2022.
Sem razão o autor.
José Antônio Frozza Paladini desfiliou-se do PSB em 13 de dezembro de 2018 (ID 1543333), fato admitido como incontroverso pelos
representados, durante o exercício da titularidade do cargo de Deputado Estadual para a legislatura 2015-2018.
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Ocorre que, após o pleito de 2018, o representado não logrou se eleger Deputado Estadual, como é fato público e notório. Assim, a partir de 31
de janeiro de 2019, quando os novos Deputados tomaram posse para o exercício da legislatura 2019-2022, o representado deixou de exercer
mandato eletivo, passando para a suplência.
Imperioso o reconhecimento, portanto, da perda superveniente do objeto da presente ação a partir da posse dos eleitos no pleito de 2018.
Também não merece prosperar a alegação do representante, de que o partido mantém o interesse na ação porque a desfiliação teria ocorrido
após a eleição.
O objeto da ação é a decretação de perda do mandato eletivo, e este tem duração de 04 anos, correspondentes a cada legislatura, como se
extrai da interpretação sistemática dos artigos 27, § 1º, e 44, parágrafo único, da Constituição Federal: art. 27. § 1º Será de quatro anos o
mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades,
remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de
quatro anos.
Como a ação objetiva a perda do mandato eletivo, e este tem duração de 04 anos, correspondente a cada legislatura, o partido não pode
pretender que a desfiliação ocorrida ao fim de uma legislatura (2014-2018) determine a futura (2019-2022), pois se trata de outro mandato,
obtido por meio de outra eleição.
Tratando-se de mandatos distintos, como na atual legislatura o representado ocupa a posição de suplente, não há interesse no seguimento da
presente ação. O que determina a utilidade da representação é seu objeto - o mandato eletivo exercido pelo parlamentar infiel - e não o
simples fato de ter disputado o pleito por este ou aquele partido. Não havendo exercício de mandato, ausente o interesse processual no
seguimento da ação.
DIANTE DO EXPOSTO, extingo o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente
de objeto da ação.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0603543-41.2018.6.21.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603543-41.2018.6.21.0000 - Frederico Westphalen - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: GIOVANI CHERINI, JOSE ALBERTO PANOSSO, DARCI POMPEO DE MATTOS, AFONSO ANTUNES DA MOTTA,
MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO, LUIZ CARLOS DA SILVA ANDRADE
Advogado do(a) REPRESENTADO: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) REPRESENTADO: JONATHAN CARVALHO RS67433 Advogado do(a) REPRESENTADO: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740 Advogados do(a) REPRESENTADO: THIAGO
OBERDAN DE GOES - RS94660, LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740 Advogados do(a) REPRESENTADO: ALINE MATOS DE OLIVEIRA RS100263, FELIPE EBERT DE FRAGA - RS96776, MARCELO MEYER DOS SANTOS - RS100306, RAQUEL DE OLIVEIRA AZEVEDO RS83929
Vistos etc.
Inicialmente, a preliminar suscitada pela defesa de Giovani Cherini, de extinção do processo sem resolução do mérito porque o fato descrito
teria ocorrido antes do período eleitoral e, portanto, estaria fora do período de incidência das condutas vedadas, refere-se ao mérito da causa,
e será oportunamente analisada, na decisão final da representação.
Superada essa questão, cumpre designar audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelas defesas nos processos 0603543-41 e
0603544-26 (apenso), nos termos do art. 27 da Resolução TSE n. 23.547/2017.
DIANTE DO EXPOSTO, designo audiência de instrução para o dia 28 de março de 2019, às 13h30min, a se realizar no Plenário Sisínio Bastos
de Figueiredo (plenarinho), localizado no 4º andar do prédio sede do Tribunal Regional Eleitoral, situado na Rua Duque de Caxias, n. 350,
nesta Capital.
As testemunhas arroladas pelas defesas deverão comparecer à audiência independentemente de intimação, conforme § 2º do art. 27 da
Resolução antes referida, cabendo às partes providenciar o seu comparecimento.
Intimem-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN Relator
PROCESSO 0602050-29.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602050-29.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLEBER MACHADO MARIA DEPUTADO ESTADUAL, CLEBER MACHADO MARIA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDER TEIXEIRA EBERHARDT - RS96037
Vistos.
Em consulta ao Sistema DivulgaCand, verifiquei que o candidato renunciou à candidatura ao cargo de deputado estadual, tendo constado na
decisão que homologou o pedido:
CLEBER MACHADO MARIA, cujo requerimento de registro para disputar o cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018 havia sido
deferido por esta Relatora em 04.09.2018 (ID 125425), protocolou pedido de renúncia da sua candidatura (ID 155844).
Como o ato encontra-se expresso em documento datado e assinado pelo candidato e por duas testemunhas, devidamente identificadas (ID
155842), atendendo, assim, aos requisitos constantes no art. 65, "caput", da Resolução TSE n. 23.548/17, HOMOLOGO o pedido de renúncia
para que surta seus efeitos legais.
Por força da presente decisão homologatória, o candidato fica impedido de voltar a concorrer ao mesmo cargo no pleito deste ano, devendo
apresentar contas à Justiça Eleitoral relativamente ao período em que participou da campanha (arts. 65, § 3º, e 26, inc. IV, da Resolução TSE
n. 23.548/17, respectivamente).
(REGISTRO DE CANDIDATURA - Processo nº 0600762-46.2018.6.21.0000, RELATORA DES. ELEITORAL MARILENE BONZANINI, decisão
de 04.10.2018)
Ao consultar os autos do processo, constatei que o pedido de "cancelamento de registro de candidatura" é datado de 02.10.2018.
Observo: além do dispositivo mencionado pela digníssima relatora, o § 8º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.553/17 também dispõe que o
candidato que renunciar à candidatura ou dela desistir deve prestar contas em relação ao período em que participou do processo eleitoral,
mesmo não tendo realizado campanha.
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Da mesma forma, adianto que o § 11 do artigo supracitado adverte que a ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, não isenta o candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida pela resolução.
Consigno, em especial em face da documentação constante nos autos, que a comprovação da ausência de movimentação de recursos
financeiros deve ser efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pelo gerente da
instituição financeira e que a ausência de movimentação financeira não isenta o prestador de contas de efetuar o registro das doações
estimáveis em dinheiro (art. 60, §§ 1º e 2º).
Assim, considerando a justificativa apresentada, intime-se o candidato para que elabore e transmitida sua prestação de contas por meio do
SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet, no prazo de 10 (dez) dias.
Porto Alegre, 06 de março de 2019.
Des. Eleitoral EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY,
Relator.
PROCESSO 0600025-09.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600025-09.2019.6.21.0000 - Dois Irmãos - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE DOIS IRMÃOS/RS
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO SILVEIRA ZILLES - RS113097
REQUERIDO: SERGIO LUIZ FINK
Advogados do(a) REQUERIDO: ALEXANDRE SCHUBERT CURVELO - RS62733, ALEXANDRE CORREA DA CAMARA PASQUALINI RS17315, MARTIN PERIUS HAEBERLIN - RS61698, DANIELA SOARES PEREIRA - RS80048, RODRIGO FUHR DE OLIVEIRA - RS102081
Vistos.
Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução, devendo-se prosseguir o trâmite nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 7º da Resolução TSE n. 22.610/07.
Intimem-se as partes para, querendo, apresentar alegações finais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Porto Alegre, 06 de março de 2019.
Des. Eleitoral EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
Relator
PROCESSO 0600085-79.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600085-79.2019.6.21.0000 - Gravataí - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: JOSE HERMILIO RIBEIRO SERPA
Advogado do(a) REQUERENTE: RUDIMAR GILBERTO DE SOUZA BENFATTO - RS100909
Vistos.
Na petição ID 1966583, o requerente informou que, devido a inconsistências apresentadas pelo Sistema SPCE 2014, restou inviabilizada a
certificação do extrato da prestação de contas transmitido pela internet (ID 1923133) no protocolo da Justiça Eleitoral, assim como a geração
do recibo de entrega, como havia sido determinado no despacho ID 1949883.
Requereu, por esse motivo, fosse dilatado o prazo para a regularização das pendências apontadas pelo órgão técnico deste Tribunal (ID
1937533) e emitida certidão de quitação eleitoral positiva com efeitos de negativa, documento necessário à sua nomeação no cargo de
Corregedor Geral do Sistema Penitenciário deste Estado.
Posteriormente, por meio da petição ID 1975933, noticiou terem sido solucionados os problemas de recepção de dados pelo Sistema SPCE
2014, juntando o recibo de entrega da sua prestação de contas (ID 1975983). Reiterou, ainda, o pedido de emissão de certidão de quitação
eleitoral para fins de nomeação no cargo público acima referido.
Dessa forma, diante das informações e do documento juntado pela parte, e considerando que, nas hipóteses de requerimento de regularização
de contas eleitorais julgadas não prestadas, a documentação apresentada pelo interessado deve ser submetida a exame técnico para a
verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade
na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário (art. 54, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.406/2014), remetam-se os autos, com
urgência, à Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal para que proceda, com a brevidade possível, à análise das contas.
Após o parecer do órgão técnico, retornem imediatamente conclusos, oportunidade em que será apreciado o pedido de emissão de certidão de
quitação eleitoral.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 1º de março de 2019.
Desa. Marilene Bonzanini,
Relatora.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: RP N. 308-10.2012.6.21.0103 PROTOCOLO: 1437312012
RELATOR(A): LUIS FELIPE PAIM FERNANDES
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO OURO ZONA: 103ª
Recorrente(s): ADEMIR PERINETO e GABRIEL NORBERTO LOTTICI (Adv(s) Arlindo Letti Neto OAB/RS 27.932, Karine Centenaro OAB/RS
84.608, Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira OAB/RS 2.720, Ramiro Pinheiro Pedrazza OAB/RS 28.608 e Tiago Ghellar Fürst OAB/RS
54.690), ELIZANDRÉIA DE FÁTIMA RAIMUNDO KUNZLER, MAURI LUIZ BÁGGIO, ROGÉRIO CENTENARO e OSNILDO LUIZ DE GODOI
(Adv(s) Arlindo Letti Neto OAB/RS 27.932, Karine Centenaro OAB/RS 84.608, Maria Cristina Teixeira OAB/RS 82.723 e Ramiro Pinheiro
Pedrazza OAB/RS 28.608), FABIANO CARNIEL, VITOR HUGO BERGAMO (Vice-prefeito de São José do Ouro) e ALGACIR MENEGAT
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(Prefeito de São José do Ouro) (Adv(s) Edson Luis Kossmann OAB/RS 47.301, Guilherme Rodrigues Carvalho Barcelos OAB/RS 85.529,
Maritania Lúcia Dallagnol OAB/RS 25.419 e Oldemar Jose Meneghini Bueno OAB/RS 30.847)
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos, etc.
Trata-s e de Representação por infringência ao art. 41-A da Lei 9.504/97 que culminou com a aplicação de multa aos representados, além de
cassações de registros de candidaturas e de diplomas eleitorais.
Transitado em julgado o feito, houve intimação dos condenados para quitação dos débitos em 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo legal sem
manifestação dos representados, foi determinada a inscrição das multas em livro próprio e a confecção dos termos de inscrição de multa
eleitoral respectivos.
Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Eleitoral para as providências pertinentes às inscrições dos débitos em Divida Ativa da
União.
Decido.
O art. 3º, parágrafo único, da Res. TRE-RS n. 298/17 prevê que, em feitos tais como o em apreço, a Secretaria Judiciária extraia e encaminhe
a documentação pertinente à Procuradoria da Fazenda Nacional, titular para a cobrança do débito.
No entanto, tendo em conta que os autos são compostos por 24 (vinte e quatro) volumes, 4.969 (quatro mil novecentas e sessenta e nove)
folhas, 6 (seis) termos de inscrição com multas aplicadas individualmente e 1 (um) cuja multa foi aplicada de modo solidário, além de múltiplas
decisões, tanto monocráticas quanto colegiadas, DETERMINO o encaminhamento do processo ao Órgão da Fazenda Nacional para as
providências necessárias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0600440-26.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600440-26.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
INTERESSADO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, PAULA SILVA DOS SANTOS, ALFREDO RICARDO BRUNETTA
CARDOSO, RUBENS PATRICK DA CRUZ REBES, BRUNO SILVA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017 do Órgão Regional do Partido Humanista da Solidariedade - PHS - com
decisão transitada em julgado, que julgou não prestadas as contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em
decorrência de arrecadação de recursos de fonte vedada, utilização de recursos de origem não identificada, assim como fixou multa.
A Resolução TSE n. 23.546/18 no seu artigo 60, § 1º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 1.639,74 (mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos),
conforme demonstrativo ID 1929933.
Isso posto, determino a INTIMAÇÃO do Órgão Nacional para os fins do art. 13, I e II, da Res. TRE-RS n. 298/17:
Art. 13. Nas prestações de contas partidárias anuais dos órgãos regionais ou municipais, transitada em julgado a decisão que determinar o
recolhimento de valores ao erário, a Secretaria Judiciária ou o cartório eleitoral, conforme o caso, deverá providenciar: I - a notificação do órgão
hierarquicamente superior sobre o inteiro teor da decisão e a intimação para que:
a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos - Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inc. II do art. 3º da
Resolução TSE n. 23.464/2015;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva GRU, na forma prevista na decisão; ou
d) informe, nos autos da prestação de contas e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao
órgão partidário sancionado.
II - a intimação do órgão partidário sancionado, apenas na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea "d" do inc. I deste artigo,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do valor devido nos termos da decisão transitada em julgado ou requeira seu
parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN.
Restando sem êxito, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias para a
cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0600441-45.2017.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600441-45.2017.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS INTERESSADO: RAUL PLANGG, JOSE OSCAR DA SILVA
INTERESSADO: JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2008 do Órgão Regional do Partido Humanista da Solidariedade - PHS - com
decisão transitada em julgado, que julgou não prestadas as contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em
decorrência da utilização de recursos de origem não identificada.
A Resolução TSE n. 23.546/18 no seu artigo 60, § 1º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 9.254,15 (nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos)
conforme demonstrativo ID 1937333.
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Isso posto, determino a INTIMAÇÃO do Órgão Nacional para os fins do art. 13, I e II, da Res. TRE-RS n. 298/17:
Art. 13. Nas prestações de contas partidárias anuais dos órgãos regionais ou municipais, transitada em julgado a decisão que determinar o
recolhimento de valores ao erário, a Secretaria Judiciária ou o cartório eleitoral, conforme o caso, deverá providenciar: I - a notificação do órgão
hierarquicamente superior sobre o inteiro teor da decisão e a intimação para que:
a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos - Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inc. II do art. 3º da
Resolução TSE n. 23.464/2015;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva GRU, na forma prevista na decisão; ou
d) informe, nos autos da prestação de contas e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao
órgão partidário sancionado.
II - a intimação do órgão partidário sancionado, apenas na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea "d" do inc. I deste artigo,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do valor devido nos termos da decisão transitada em julgado ou requeira seu
parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN.
Restando sem êxito, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias para a
cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,,
Presidente do TRE-RS.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 035/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

R$ 124,08

R$ 2.203,42

Josemar dos Santos Riesgo,
Diretor-Geral do TRE/RS (CJ-4)

Sapucaia do Sul - RS, São Leopoldo - RS, Novo Hamburgo - RS, Igrejinha - RS, Taquara - RS, Nova
Petrópolis - RS, Dois Irmãos - RS e Canela - RS
Município de pernoite: Canela - RS
DESLOCAMENTO:
06 a 09-3-2019
Visitas do Presidente aos cartórios eleitorais de Sapucaia do Sul - RS, São Leopoldo - RS, Novo
Hamburgo - RS, Igrejinha - RS, Taquara - RS, Nova Petrópolis - RS, Dois Irmãos - RS e Canela - RS.
MOTIVO:
Proc.: 290/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul.
O servidor acompanha o Presidente do TRE-RS.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 06-3-2019.
MARILENE BONZANINI,
VICE-PRESIDENTA NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
DESTINO:

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
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.

Despachos
PROCESSO 0603255-93.2018.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603255-93.2018.6.21.0000 - Viamão - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: JESSÉ SANGALI DE MELO
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Advogados do(a) REQUERENTE: LAILA GREYCE CORREA NUNES - RS107671, DOUGLAS OLIVEIRA DONIN - RS70754
REQUERIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE VIAMAO/RS
Advogados do(a) REQUERIDO: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799,
EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318
Ficam as partes JESSÉ SANGALI DE MELO e PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE VIAMAO/RS intimados, por
meio de seus respectivos advogados acima nominados, do prazo comum de 02 (dois) dias para apresentação de alegações finais, em
cumprimento ao despacho de ID 1874483 abaixo transcrito:
"Vistos.
Após o deferimento do pedido de reabertura da fase de oitiva de testemunhas (Id. 1799483) o Diretório Municipal do PSDB de Viamão
manifestou-se oferecendo rol (Id. 1869983).
O Vereador Jessé Sangali de Melo, por sua vez, requer o prosseguimento do feito sem a realização de nova audiência, sustentando que o ato
é meramente protelatório, e junta documentos para demonstrar que as testemunhas arroladas pelo partido são parciais e politicamente
comprometidas (Id. 1871733).
É o relatório.
Decido.
A decisão do Id. 1799483, que entendeu pela possibilidade de produção de prova oral acerca dos documentos juntados após a contestação,
está devidamente fundamentada.
Não se evidencia o alegado intuito protelatório porque o deferimento decorre da conduta processual promovida pelo próprio autor, sendo certo
que na fase de dilação probatória cabe à parte demandada e não à demandante optar por contestar documentos mediante prova oral ou
documental.
De qualquer sorte, considerando não se verificarem quaisquer das hipóteses que vedam a inquirição de testemunhas, descritas no art. 443 do
CPC, e que a decisão não está sujeita à preclusão, eventual inconformismo deve ser objeto de manifestação no recurso contra a decisão de
mérito, nos exatos termos do art. 19 da Res. TSE n. 23.478/2016.
Por fim, reitero a decisão do Id. 1739333 no sentido de que a contradita de testemunhas é instituto regulamentado pelo art. 457 do CPC,
devendo a alegação - junto dos documentos que a amparam - ser levantada na forma do § 1° desse dispositivo legal.
Com essas considerações, DELEGO ao Juízo Eleitoral de Viamão a oitiva das testemunhas arroladas no Id. 1869983, autorizando a realização
das diligências que se fizerem necessárias e solicitando o atendimento com brevidade (art. 12 da Resolução n. 22.610/07).
Certificado o cumprimento da respectiva carta de ordem, se dará por encerrada a instrução, devendo as partes serem imediatamente intimadas
para apresentação de alegações finais no prazo comum de 2 (dois) dias corridos.
Findo o prazo, abra-se vista ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral Rafael Da Cás Maffini,
Relator Substituto."
Carlos Vinicios de Oliveira Cavalcante,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais.
PROCESSO 0602977-92.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602977-92.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS
BAINY PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCELO FRANCISCO CHIODO DEPUTADO FEDERAL, MARCELO FRANCISCO
CHIODO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCELO FRANCISCO CHIODO DEPUTADO FEDERAL, MARCELO FRANCISCO CHIODO
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 1982283, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 6 de março de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0601942-97.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0601942-97.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: GIANCARLO ALVES BINA
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO CLODOIDES FERREIRA GUEDES - RS29904
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: GIANCARLO ALVES BINA
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 1982383, 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).
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Atenciosamente,
Porto Alegre, 6 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 034/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Cleber da Silva Moreira, Assessor
II da Assessoria de Comunicação
Social (CJ-2)

3,5

R$ 560,00

R$ 1.960,00

R$ 124,08

R$ 1.835,92

Jose Luiz Silva
Assistente I da
Transporte (FC-1)

3,5

R$ 560,00

R$ 1.960,00

R$ 124,08

R$ 1.835,92

R$ 3.920,00

R$ 248,16

R$ 3.671,84

NOME E CARGO/COMISSÃO

Bratkowski,
Seção de

TOTAL:

Sapucaia do Sul - RS, São Leopoldo - RS, Novo Hamburgo - RS, Igrejinha - RS, Taquara - RS, Nova
Petrópolis - RS, Dois Irmãos - RS e Canela - RS
DESTINO:
Município de pernoite: Canela - RS
DESLOCAMENTO:
06 a 09-3-2019
Visitas do Presidente aos cartórios eleitorais de Sapucaia do Sul - RS, São Leopoldo - RS, Novo
Hamburgo - RS, Igrejinha - RS, Taquara - RS, Nova Petrópolis - RS, Dois Irmãos - RS e Canela - RS.
MOTIVO:
Proc.: 290/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul.
Os servidores acompanham o Presidente do TRE-RS.
O número de dias úteis, referentes às diárias pagas ao servidor Jose Luiz Silva Bratkowski será descontado do pagamento do benefício
auxílio-transporte.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 06-3-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 036/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

3,5

R$ 700,00

R$ 2.450,00

Desembargador Jorge Luís Dall'Agnol,
Presidente do TRE/RS

Sapucaia do Sul - RS, São Leopoldo - RS, Novo Hamburgo - RS, Igrejinha - RS, Taquara - RS,
Nova Petrópolis - RS, Dois Irmãos - RS e Canela - RS
Município de pernoite: Canela - RS
DESLOCAMENTO:
06 a 09-3-2019
Visitas do Presidente aos cartórios eleitorais de Sapucaia do Sul - RS, São Leopoldo - RS, Novo
Hamburgo - RS, Igrejinha - RS, Taquara - RS, Nova Petrópolis - RS, Dois Irmãos - RS e Canela MOTIVO:
RS.
Proc.: 290/2019.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande do
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Sul.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 06-3-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
DESTINO:

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 037/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO
Desembargadora Marilene Bonzanini,
Vice-Presidente, Corregedora Regional

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1,5

R$ 700,00

R$ 1.050,00
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Eleitoral
São Francisco de Paula - RS e Canela - RS
Município de pernoite: Canela - RS
07 a 08-3-2019
Realização de inspeção extraordinária da Corregedoria na 48ª Zona
Eleitoral e visita à municipalidade de Canela – RS. Proc.: 289/2019.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no
Estado do Rio Grande do Sul.

DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 06-3-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 038/2019

Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO
Ana Gabriela de Almeida Veiga,
Secretária
da
Corregedoria
Regional Eleitoral (CJ-3)

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

1,5

R$ 560,00

R$ 840,00

R$ 62,04

R$ 777,96

São Francisco de Paula - RS e Canela – RS.
Município de pernoite: Canela – RS.
DESLOCAMENTO:
07 a 08-3-2019
Realização de inspeção extraordinária da Corregedoria na 48ª Zona Eleitoral e visita à municipalidade de
MOTIVO:
Canela – RS. Proc.: 289/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul.
A servidora acompanha a Corregedora Regional Eleitoral do TRE-RS.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 06-3-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
DESTINO:

ZONAS ELEITORAIS

3ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 008/2019 - 3ª ZE/RS
O Doutor, FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS, Juiz Eleitoral da 3ª Zona de Gaurama-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua José Sponchiado, 71,
centro, em Gaurama - RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32., da Lei n. 9.096, de 19
de setembro de 1995 e do art. 45., "I", da Resolução TSE n. 23.546, de 18 de dezembro de 2017, as Declarações de Ausência de
Movimentação de Recursos ralativas às Prestações de Contas Anuais – Exercício Financeiro de 2018, dos diretórios municipais abaixo
elencados:
OBJETO: Publicidade das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos, dos seguintes partidos políticos:
PROCESSO CLASSE PC N. 3-88.2019.6.21.0003 - Protocolo n.6.046/2019
PROGRESSISTAS - PP – Município de Áurea/RS,
Responsáveis: Antonio Jorge Slussarek (Presidente) e Eloy Zavorski (Tesoureiro);
PROCESSO CLASSE PC N. 4-73.2019.6.21.0003 - Protocolo n.6.326/2019
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – Município de Áurea/RS,
Responsáveis: Gilmar Carlos Mustefaga (Presidente) e Mauro Omizollo (Tesoureiro);
PROCESSO CLASSE PC N. 2-06.2019.6.21.0003 - Protocolo n.6.045/2019
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – Município de Gaurama/RS,
Responsáveis: Paulo Comandulli (Presidente) e Eliana Kátia Bruschi Bergamo Offemann (Tesoureira).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, fica facultado a qualquer interessado, a apresentação de impugnação
que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Gaurama-RS, 07 de março de 2019.
Eu, Flávio José Schommer, Chefe de Cartório Substituto da 3ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS,
Juiz Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 87-26.2018.6.21.0003
OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS DE 2018 - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Centenário
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : TIAGO ANDRÉ OSTROWSKI E MATILDE OSTROWSKI
Vistos etc.
1. RELATÓRIO
Trata-se de expediente judicial que comunica a omissão da prestação de contas eleitorais do Partido Republicano Brasileiro – PRB do
Município de Centenário/RS, referente às eleições gerais de 2018.
Despachados os autos, foi determinado o cumprimento dos procedimentos previstos no art. 52, §6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Notificados o partido e os responsáveis (presidente e tesoureiro) para manifestarem-se acerca da omissão na prestação de contas,
permaneceram inertes.
Dado vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
A Resolução TSE n. 23.553/2017 estabelece, em seu art. 48,II, “d” e § 11, a obrigatoriedade da apresentação de contas mesmo que ausente a
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Salienta-se que as prestações de contas eleitorais referente ao primeiro turno das eleições gerais de 2018 deveriam ter sido prestadas até o
trigésimo dia posterior à sua realização e no segundo turno até o vigésimo dia posterior à sua realização, caso o partido participasse de alguma
forma em coligações, realizado doações ou houvesse candidato pelo respectivo partido(Res. 23.5533/2015, art. 52).
Verifica-se que o partido e responsáveis, após realizadas as notificações, permaneceram inertes quanto a apresentação de contas ( fl. 20).
Deste modo, permanecendo a omissão, as contas devem ser julgadas não prestadas, nos termos do art. 52, VI, da Resolução TSE n.
23.553/2017.
3. DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB do Município de Centenário/RS, relativas às
eleições gerais de 2018, nos termos do art. 52, incio VI, da Resolução TSE n. 23.553/2017
Determino, em cumprimento ao art. 83, II, da mesma resolução, a perda do direito ao recebimento do Fundo Partidário, assim como a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal no cadastro da Justiça Eleitoral enquanto não regularizada a situação.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Gaurama, 06 de março de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 85-56.2018.6.21.0003
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Áurea
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DR. DJONATHAN WACZUK-OAB 109.843)
RESPONSÁVEL(S) : JONAS ANTONIO PETZHOLD E SÉRGIO ADÃO WALCHINSKI (ADV(S) DR. DJONATHAN WACZUK-OAB 109.843)
Vistos,
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista do município de Áurea – RS, referente às eleições gerais de 2018.
As contas foram prestadas intempestivamente.
Publicado o Edital, transcorreu o prazo de três dias sem apresentação de impugnação por parte dos partidos políticos, candidatos, coligações,
bem como quaisquer outros interessados.
Expedido relatório de diligências o partido não prestou esclarecimentos sobre os fatos apontados.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer, acompanhando o órgão técnico.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II-FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Áurea – RS.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada intempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando as suas peças devidamente assinadas.
A análise técnica constatou irregularidade das contas, posto que a abertura de conta bancária pela direção partidária ocorreu fora do prazo
estabelecido pela legislação. Desta forma, ficou prejudicial a análise da real movimentação financeira do partido.
De qualquer forma, ainda que não tenha havido movimentação financeira, a abertura de conta bancária é uma obrigação primária dos órgão
partidários, exigidos pela legislação e informado, com antecedência, por este Cartório Eleitoral, a exigência para o pleito de 2018.
O Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação da prestação das contas, com ressalvas.
Deste modo, nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabe a aprovação das contas com ressalvas, diante da
irregularidade verificada, visto que não compromete as contas em sua totalidade.
III-DISPOSITIVO
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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Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Áurea – RS ,
referente às eleições gerais de 2018, nos termos do art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, e do art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº
23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Registre-se. Publique-se e intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Gaurama, 06 de março de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 88-11.2018.6.21.0003
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Centenário
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) CRICIELI F. MUNARO-OAB 87.472)
RESPONSÁVEL(S) : GENTIL BIS E DANILO VANOT (ADV(S) CRICIELI F. MUNARO-OAB 87.472)
Vistos,
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, do Município de Centenário – RS, referente às eleições gerais de
2018.
As contas foram prestadas intempestivamente.
Publicado o Edital, transcorreu o prazo de três dias sem apresentação de impugnação por parte dos partidos políticos, candidatos, coligações,
bem como quaisquer outros interessados.
Expedido relatório de diligências o partido não prestou esclarecimentos sobre os fatos apontados.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo, manifestando-se pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer, acompanhando o órgão técnico.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II-FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, do Município de Centenário – RS.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada intempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, exceto extratos bancários, estando as suas peças devidamente assinadas.
A análise técnica constatou irregularidade das contas, posto que não houve abertura de conta bancária pela direção partidária. Desta forma,
ficou prejudicial a análise da real movimentação financeira do partido, inviabilizando a conferência e verificação de repasse ou recebimento de
recursos para campanha nas eleições gerais de 2018.
De qualquer forma, ainda que não tenha havido movimentação financeira, a abertura de conta bancária é uma obrigação primária dos órgão
partidários, exigidos pela legislação e informado, com antecedência, por este Cartório Eleitoral, a exigência para o pleito de 2018. A falta de
controle pelos órgãos da Justiça Eleitoral da movimentação financeira, seja pelos candidatos ou pelos partidos políticos, gera desequilíbrio
entre os concorrentes e, consequentemente, a escolha do melhor candidato para exercer o mandato eletivo.
Já se pronunciou o TSE:
[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios
graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas. 2. O julgamento das contas como não prestadas, com
fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a
análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não
apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo
candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da
decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas.
(Ac. de 14.6.2016 no AgR-REspe nº 215589, rel. Min. Henrique Neves.)
O Ministério Público Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas.
Deste modo, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabe a desaprovação das contas, diante da irregularidade
verificada, comprometendo as contas integralmente.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB , do Município de Centenário – RS, referente às
eleições gerais de 2018, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, e do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, com
suspensão do recebimento do fundo partidário pelo período de um mês, ante os fundamentos declinados.
Registre-se. Publique-se e intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Gaurama, 06 de março de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-03.2018.6.21.0003
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS DE 2018 - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Viadutos
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE (ADV(S) ELIO FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
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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RESPONSÁVEL(S) : DAVI ALVES DA SILVA E CLÁUDIO JOÃO KOLOTA (ADV(S) ELIO FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
Vistos,
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Partido Solidariedade do Município de Viadutos – RS, referente às eleições gerais de 2018.
As contas foram prestadas intempestivamente.
Publicado o Edital, transcorreu o prazo de três dias sem apresentação de impugnação por parte dos partidos políticos, candidatos, coligações,
bem como quaisquer outros interessados.
Expedido relatório de diligências o partido não prestou esclarecimentos sobre os fatos apontados.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo, manifestando-se pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer, acompanhando o órgão técnico.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II-FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido Solidariedade - PS, do Município de Viadutos – RS.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada intempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, exceto extratos bancários, estando as suas peças devidamente assinadas.
A análise técnica constatou irregularidade das contas, posto que não houve abertura de conta bancária pela direção partidária. Desta forma,
ficou prejudicial a análise da real movimentação financeira do partido, inviabilizando a conferência e verificação de repasse ou recebimento de
recursos para campanha nas eleições gerais de 2018.
De qualquer forma, ainda que não tenha havido movimentação financeira, a abertura de conta bancária é uma obrigação primária dos órgão
partidários, exigidos pela legislação e informado, com antecedência, por este Cartório Eleitoral, a exigência para o pleito de 2018. A falta de
controle pelos órgãos da Justiça Eleitoral da movimentação financeira, seja pelos candidatos ou pelos partidos políticos, gera desequilíbrio
entre os concorrentes e, consequentemente, a escolha do melhor candidato para exercer o mandato eletivo.
Já se pronunciou o TSE:
[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios
graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas . 2. O julgamento das contas como não prestadas, com
fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a
análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não
apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo
candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da
decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas.
(Ac. de 14.6.2016 no AgR-REspe nº 215589, rel. Min. Henrique Neves.)
O Ministério Público Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas.
Deste modo, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabe a desaprovação das contas, diante da irregularidade
verificada, comprometendo as contas integralmente.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Solidariedade, do Município de Viadutos – RS, referente às eleições gerais de
2018, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, e do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, com suspensão do
recebimento do fundo partidário pelo período de um mês, ante os fundamentos declinados.
Registre-se. Publique-se e intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Gaurama, 06 de março de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE

11ª Zona Eleitoral
Edital
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 11 ZE/RS
Processo: RP - 216 - REPRESENTAÇÃO - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Juiz Eleitoral: CAROLINA ERTEL WEIRICH
Procedência: São Sebastião do Caí
Número Único: 2-16.2018.6.21.0011
Representante(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado(s) : SIGILOSO (Adv(s) ANA PAULA TASSINARI-OAB 105410, GABRIELA DE SOUZA FLORES-OAB 102814, LETÍCIA DA
SILVA NUNES-OAB 105019, MARCELO FLORES PEREIRA-OAB 95668 e VAIL JÚNIOR AZEVEDO DA ROCHA-OAB 107344)
Vistos.
Dê-se vista à parte para que requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Passado o pazo, oficie-se a Polícia Federal, com
cópia do presente, para investigar possível crime praticado por Sérgio Paulo Pereira. Dil. Legais.
São Sebastião do Caí, 27 de fevereiro de 2019.
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE

DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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12ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 74-97.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: Chuvisca
JUIZ ELEITORAL: FELIPE VALENTE SELISTRE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) SERGIO VINICIOS BIERHALS-OAB 87757)
RESPONSÁVEL(S) : VINO PETER E HERCIO ANTONIO TORMA LOPES (ADV(S) SERGIO VINICIOS BIERHALS-OAB 87757)
Vistos.
Intimem-se a agremiação partidária e os responsáveis para apresentar manifestação no prazo de 3 (três) dias, sob pena de preclusão.
Decorrido o prazo do seu cumprimento com ou sem manifestação, acompanhados ou não de documentos, à análise técnica para emissão de
parecer conclusivo acerca das contas.
Camaquã, 01 de março de 2019
FELIPE VALENTE SELISTRE
Juiz Eleitoral da 012ª ZE

19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 017/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-04.2015.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Amaral Ferrador
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) HÉRCIO ALVES RODRIGUES-OAB 17274 E JOSE RENATO
VARGAS DOS SANTOS-OAB 87.392)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA (ADV(S) HÉRCIO ALVES RODRIGUES-OAB 17274 E JOSE RENATO VARGAS
DOS SANTOS-OAB 87.392), GILBERTO GONÇALVES
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. 018/2019 - 19 ZE/RS
Classe: PC – Processo n. 44-41.2018.6.21.0019
Assunto: Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2018
Partido: PROGRESSISTAS - PP (ADV.: David Prestes Braga - OAB/RS 98.193)
Responsáveis: Rachel Rodrigues Viegas e Maria Teresa Damé Teixeira (ADV.: David Prestes Braga - OAB/RS 98.193)
Município: Encruzilhada do Sul/RS
"Vistos, etc.
Acolho o "relatório" da área técnica de fls. 19.
Assim, com fulcro no art. 72 da Resolução TSE n.º 23.553/17, intime-se o Partido Político PROGRESSISTAS, através de nota de expediente
ao procurador constituído nos autos da Prestação de Contas de Campanha da Eleição 2018, por publicação no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral DEJERS do TRE-RS, para retirar em Cartório os apontamentos e prestar, no prazo de 72 horas, as informações e apresentar
comprovação documental aplicável ao caso, necessária para subsidiar a devida apreciação das contas prestadas.
Após, vista ao MPE.
Encruzilhada do Sul - RS, 28 de fevereiro de 2019.
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza da 019ª Zona Eleitoral ”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 19 ZE/RS
Classe: PC – Processo n. 10-66.2018.6.21.0019
Assunto: Prestação de Contas Partidárias – Exercício 2017
Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV.: Nestor Langassner Rosa - OAB/RS 84.936)
Responsáveis: Maria Isabel Szczesny, Adilson Freitas Henriques, Claudia Mara Silveira e Jorge Oliveira Henriques
Município: Encruzilhada do Sul/RS
"Vistos.
Suspendo o processo pelo prazo de 30 dias.
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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Intime-se o procurador que firmou a petição de fl. 43 para que regularize a representação processual no prazo da suspensão.
No mesmo prazo deverão os interessados apresentar a documentação contábil, prestando contas, bem como apresentar os documentos que
entenderem pertinentes.
Intimem-se.
Em, 28/02/19.
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza da 019ª Zona Eleitoral”

28ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 8-2019 - 028ª ZE
O Doutor GERSON LIRA, Juiz Eleitoral da 028ª Zona de Lagoa Vermelha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Dr. Jorge Moojen, n. 301,
Centro, Lagoa Vermelha-RS, se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59, da Resolução TSE n.
23.553/2017, as prestações de contas finais de campanha, referentes às Eleições 2018, apresentadas pelos Diretórios Municipais da 28ª ZERS até a presente data, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro
interessado, impugná-las no prazo de 3 (três) dias.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas finais de campanha, referentes às Eleições 2018, apresentadas pelos Diretórios Municipais da
28ª ZE-RS até a presente data, conforme arrolado a seguir, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público,
bem como qualquer outro interessado, impugná-las no prazo de 3 (três) dias:
Partido Democrático Trabalhista – PDT – Capão Bonito do Sul;
Partido Democrático Trabalhista – PDT – Lagoa Vermelha;
Partido dos Trabalhadores – PT – Ibiraiaras.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, faculta a qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, a apresentação de impugnação à prestação de contas de campanha.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Lagoa Vermelha-RS, 01 de março de 2019.
Eu, Silvana Maria Stefenon, Chefe de Cartório da 028ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 49/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-35.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - de CAMPANHA - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) DIRLEI TEREZINHA RANGHETTI-OAB 66.377 E LUCÉLIA VIEIRA
RIBEIRO-OAB 76044)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONO OZORIO MENDES (ADV(S) DIRLEI TEREZINHA RANGHETTI-OAB 66.377 E LUCÉLIA VIEIRA RIBEIRO-OAB
66377), OSCAR MENNA BARRETO GRAU (ADV(S) DIRLEI TEREZINHA RANGHETTI-OAB 66.377 E LUCÉLIA VIEIRA RIBEIRO-OAB
76044)
Vistos.
Não pode prosperar o pedido para encerramento do presente processo, pois as agremiações partidárias municipais tem o dever de prestar
contas, mesmo que não tenha ocorrido movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, nos termos do artigo 48, § 11, da
Resolução TSE 23.553/2017.
Assim, intimem-se, por meio de nota de expediente, as procuradoras da agremiação partidária e dos responsáveis para que, no prazo de 15
dias, prestem as contas referentes às Eleições Gerais de 2018.
Diligências legais.
Lagoa Vermelha, 01 de março de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 87-48.2018.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - Pedido de Regularização
PROCEDÊNCIA: Ibiraiaras
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB (ADV(S) LILIANA PIVA-OAB 68004)
RESPONSÁVEL(S) : CÉSAR CAZANATTO E CAROLINE PEDERSETTI CAZANATTO (ADV(S) LILIANA PIVA-OAB 68004)
Vistos.
Intime-se o procurador do partido, por meio de nota de expediente, para responder à diligência retro, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do art. 35, § 3º, I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 01 de março de 2019
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GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 51/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-68.2018.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (ADV(S) SOELI BARRETO-OAB 79477)
RESPONSÁVEL(S) : IVAN JOSÉ GALVANI BARRETO E CARLOS MAGNO DONDÉ DE OLIVEIRA (ADV(S) SOELI BARRETO-OAB 79477)
Vistos.
Encerro a instrução, diante da ausência de apresentação de defesa.
Intimem-se as partes, por nota de expediente, para apresentação de alegações finais, no prazo de 03 (três) dias, iniciando-se pelo partido e
responsáveis; e, após, com vista ao Ministério Público.
Por fim, voltem conclusos para decisão.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 01 de março de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 52/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: E.Dcl. - 22-53.2018.6.21.0028
PCDOB de Capão Bonito do Sul, Antonio Alves de Oliveira e Samara da Silva Oliveira interpuseram Embargos de Declaração alegando
contradições, omissões e obscuridades.
PROCEDÊNCIA: Capão Bonito do Sul
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
EMBARGANTE(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB - DE CAPÃO BONITO DO SUL, ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E
SAMARA DA SILVA OLIVEIRA (ADV(S) GIZELE GODINHO DOS SANTOS-OAB 93201)
Trata-se o presente de embargos de declaração opostos pelo Partido Comunista do Brasil - PCDOB de Capão Bonito do Sul, Antonio Alves de
Oliveira e Samara da Silva Oliveira, em face da sentença que desaprovou a prestação de contas do partido - exercício financeiro de 2017.
Alegaram contradições, omissões e obscuridades nos seguintes pontos: 1) O valor de R$ 128,80 não se configuraria em recurso de origem
não identificada, que ensejaria seu recolhimento ao erário, pois o recibo de emolumentos, fl. 33, indicaria o nome de Antonio Alves de Oliveira;
2) A sentença teria sido omissa quanto ao requerimento alternativo no sentido de alterar o lançamento contábil de doação estimável em
dinheiro para obrigações a pagar.
É o breve relatório.
Decido.
Intempestivos os embargos.
A sentença foi publicada em 12.02.2019, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, tendo transcorrido o tríduo legal, previsto no art.
275, §1º, do Código Eleitoral, em 15.02.2019. Por este motivo, não podem ser conhecidos.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração opostos pelo Partido Comunista do Brasil - PCDOB de Capão Bonito do Sul,
Antonio Alves de Oliveira e Samara da Silva Oliveira.
Intime-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Lagoa Vermelha, 01 de março de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 53/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 69-95.2016.6.21.0028
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : GELSON PEN MO SALES (ADV(S) LUCIANO PELISSARO-OAB 90105)
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
Vistos etc.
Designo para o dia 29 de maio de 2019, às 15h 20min, para audiência para inquirição das testemunhas Domingos Valdecir Godoi de Souza e
Roger Bonamigo da Costa, arroladas na denúncia (fls. 03), e para oitiva do réu Gelson Pen Mo Sales.
Intimem-se as testemunhas, o réu e seu procurador.
Intime-se o Ministério Público.
Lagoa Vermelha, 01 de março de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
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29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 81-38.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - MDB - FORQUETINHA/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Forquetinha
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - FORQUETINHA/RS (ADV(S) VANDERLEI ANDRE SONTAG-OAB
085244)
RESPONSÁVEL(S) : DECIO BERGMANN E JADIR ARI BRASS (ADV(S) VANDERLEI ANDRE SONTAG-OAB 085244)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB), do Município de ForquetinhaRS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Publicado o Edital nº 073/2018 (fl. 54), no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 30), transcorreu o prazo legal sem impugnação
à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 55.
Realizado o exame das contas, a Unidade Técnica solicitou a baixa dos autos em diligência, para que o partido se manifestasse em relação às
irregularidades apontadas (fls. 56 e 57).
Determinada a intimação do órgão partidário e dos responsáveis (fl. 61), os mesmos permaneceram inertes, conforme verificado na Certidão
de fl. 62.
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica (fls. 67 e 68), recomendando a desaprovação das contas, e posterior
manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 70), no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
O objeto de análise exposto no presente expediente é regulamentado pelo artigo 17, III, da Constituição Federal, também pelo artigo 34 da Lei
nº 9.096/95, assim como pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem como objetivo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos
recursos arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações
realizadas pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais.
Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais passaram a ter que prestar contas
relativas a eleições gerais à Justiça Eleitoral.
No mérito, da análise do Parecer Conclusivo, constatam-se as seguintes irregularidades, que comprometem a confiabilidade e a consistência
das contas:
1. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitotral;
2. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Em relação ao primeiro apontamento, depreende-se que o partido recebeu doação financeira em 22/10/2018, e enviou o relatório apenas em
05/11/2018, portanto fora do prazo de 72 horas estabelecido pela Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu artigo 50:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação
em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento; (...)
Entendo que a inobservância do dispositivo acima mencionado trata-se de uma inconsistência grave, que caracteriza omissão de informação e
impossibilita o controle sobre a regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social.
Já no que diz respeito ao segundo apontamento, verfica-se que, conforme contrato anexado à fl. 48, houve um gasto eleitoral de R$ 100,00
(cem reais), realizado em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial e não informado à época, constituindo-se desta
forma em irregularidade grave que comprova que as contas prestadas parcialmente não refletem a efetiva movimentação de recursos,
contrariando o disposto no art. 50, § 6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação
em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º): (...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Assim, considerando a existência de irregularidades, que afetam a integralidade e regularidade das contas, a desaprovação é a medida que se
impõe, conforme o art. 77, inciso III:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO– MDB - de FORQUETINHA-RS, nos termos do
art. 30, III, da Lei 9.504 c/c art. 77, III, da Res. TSE nº 23.553/2017. Ainda, em consonância com o art. 77, §4º do último diploma, determino a
suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, pelo prazo de três meses.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral, poderá o "parquet" requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 (artigo 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgada a decisão, comuniquem-se, através de ofício, aos órgãos de direção Nacional e Estadual do respectivo partido acerca
da perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário, pelo prazo acima mencionado.
Registre a decisão no sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos com baixa.
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Lajeado, 04 de março de 2019
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 92-67.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - PP - FORQUETINHA/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Forquetinha
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP - FORQUETINHA/RS (ADV(S) FABIO KOEFENDER-OAB 77795)
RESPONSÁVEL(S) : VIANEI ANDRE NOLL E HEIDE TEREZINHA GRUNEWALD (ADV(S) FABIO KOEFENDER-OAB 77795)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo PARTIDO PROGRESSISTAS (PP), do Município de FORQUETINHA-RS, referente
às Eleições Gerais de 2018, sob a natureza de ausência de movimentação financeira.
Publicado o Edital nº 071/2018 (fl. 26), no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 63), transcorreu o prazo legal sem impugnação
à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 27.
Realizado o exame das contas, a Unidade Técnica solicitou a baixa dos autos em diligência, para que o partido se manifestasse em relação às
irregularidades apontadas (fls 30 e 31).
Determinada a intimação do órgão partidário e dos responsáveis (fl. 35), os mesmos apresentaram manifestação, conforme verificado no
requerimento juntado aos autos (fl. 36).
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica (fls. 37 e 38), recomendando a desaprovação das contas, e posterior
manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 40), no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
O objeto de análise exposto no presente expediente é regulamentado pelo artigo 17, III, da Constituição Federal, também pelo artigo 34 da Lei
nº9.096/95, assim como pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem como objetivo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos
recursos arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações
realizadas pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais.
Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais passaram a ter que prestar contas
relativas a eleições gerais à Justiça Eleitoral.
No tocante ao mérito do presente expediente, constata-se, a partir do parecer conclusivo emitido pela Unidade Técnica, que o partido, apesar
de ter aberto conta bancária, não apresentou os extratos bancários, descumprindo com o disposto no artigo 56, II, "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Assim, não apresentado extrato bancário, não há como conferir confiabilidade à declaração de ausência de movimentação financeira pelo
partido, uma vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros
pelo partido.
Nesse cenário, considerando a existência de irregularidade gravíssima, que afeta a integralidade e regularidade das contas, a desaprovação é
a medida que se impõe, conforme o art. 77, inciso III, in verbis:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam a sua regularidade;
Observo, portanto, que têm razão a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral no sentido de que a inconsistência apontada macula a
prestação de contas do partido.
Em razão do descumprimento das normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos, perderá o partido o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, §4º da Resolução TSE nº 23.553/2017, sem prejuízo de responderem os
candidatos beneficiados por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO PROGRESSISTAS – PP de FORQUETINHA - RS, nos termos do art. 30, III, da
Lei 9.504 c/c art. 77, III, da Res. TSE nº 23.553/2017. Ainda, em consonância com o art. 77, §4º do último diploma, determino a suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, pelo prazo de seis meses.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral, poderá o "parquet" requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 (artigo 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgada a decisão, comuniquem-se, através de ofício, aos órgãos de direção Nacional e Estadual do respectivo partido acerca
da perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário, pelo prazo acima mencionado.
Registre a decisão no sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos com baixa.
Lajeado, 04 de março de 2019
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 106-51.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - PP - CRUZEIRO DO SUL/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruzeiro do Sul
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP - CRUZEIRO DO SUL/RS (ADV(S) ENIO LUIZ AZEVEDO-OAB 13277)
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RESPONSÁVEL(S) : JAIR GUERINO KLEIN E MAURO RIGONI WEILER (ADV(S) ENIO LUIZ AZEVEDO-OAB 13277)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo PARTIDO PROGRESSISTAS (PP), do Município de Cruzeiro do Sul-RS, referente
às Eleições Gerais de 2018, sob a natureza de ausência de movimentação financeira.
Publicado o Edital nº 069/2018 (fl. 31), no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 20), transcorreu o prazo legal sem impugnação
à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 34.
Realizado o exame das contas, a Unidade Técnica solicitou a baixa dos autos em diligência, para que o partido se manifestasse em relação às
irregularidades apontadas (fls. 35 e 36).
Determinada a intimação do órgão partidário e dos responsáveis (fl. 41), os mesmos apresentaram manifestação, conforme verificado no
requerimento juntado aos autos (fl.42).
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica (fls. 43 e 44), recomendando a desaprovação das contas, e posterior
manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 46), no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
O objeto de análise exposto no presente expediente é regulamentado pelo artigo 17, III, da Constituição Federal, também pelo artigo 34 da Lei
nº9.096/95, assim como pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem como objetivo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos
recursos arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações
realizadas pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais.
Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais passaram a ter que prestar contas
relativas a eleições gerais à Justiça Eleitoral.
No tocante ao mérito do presente expediente, constatam-se, a partir do parecer conclusivo emitido pela Unidade Técnica, os seguintes
apontamentos:
- Omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial, irregularidade que, no ponto de vista da Unidade Técnica resultaria da
desaprovação das contas;
- Prestação de contas final entregue intempestivamente e extrapolação do prazo para abertura de conta bancária, impropriedades estas que,
segundo a Unidade Técnica, por si só não acarretariam em desaprovação das contas.
O partido político não apresentou as contas parciais de campanha, descumprindo o disposto no art. 50, §4º, da Resolução TSE
23.553/2017. Contudo, considerando que a agremiação partidária não teve movimentação de recursos financeiros durante as Eleições Gerais
de 2018, entendo que a inobservância do dispositivo legal, embora consista impropriedade grave e insanável, não violou o princípio da
publicidade, não causando prejuízo a regular análise das contas eleitorais pela Justiça Eleitoral, não justificando, por si só, a desaprovação das
contas apresentadas.
Da mesma forma, o Partido Político não observou o prazo legal para a entrega das contas finais. Tal falha, igualmente, não compromete a
lisura das contas apresentadas, uma vez que não impedem a Justiça Eleitoral de fiscalizar as contas apresentadas pela agremiação partidária,
notadamente quanto ao recebimento de receitas e a realização de despesas.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2016. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. ART 45, CAPUT, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15.
FALHA FORMAL. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO.
INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. [...] A apresentação extemporânea da prestação de
contas final afronta o art. 45, caput, da Resolução TSE n. 23.463/15. Falha formal que não prejudica a confiabilidade dos documentos
contábeis, tampouco a efetiva fiscalização da movimentação financeira. [...] (Prestação de Contas nº 20312, Acórdão de 17/04/2018,
Relator(a) DR. SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 66, Data
20/04/2018, Página 5-6 )
As contas foram apresentadas sem registro de qualquer movimentação financeira. O partido político não recebeu doações financeiras ou
estimáveis em dinheiro durante as Eleições Gerais de 2018. Também não recebeu recursos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos
Políticos (Fundo Partidário) ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Ainda que não tenha realizado movimentação de recursos financeiros durante o pleito eleitoral, o órgão partidário promoveu a abertura de
conta bancária específica (embora sem observar o prazo determinado pelo art. 10 da Resolução TSE 23.553/2017), o que permitiu à Justiça
Eleitoral aferir a veracidade das contas apresentadas.
Em que pese a agremiação partidária tenha atrasado em 16 dias a data para a abertura da conta bancária específica, tal fato não causou
prejuízo à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, diante da ausência de movimentação de recursos financeiros pelo partido político
durante todo o pleito eleitoral, não havendo qualquer elemento capaz de demonstrar o recebimento de recursos e/ou a realização de gastos
com eventuais recursos que tenham tramitado fora da conta bancária ou antes de sua abertura pelo partido político.
Neste sentido:
ELEIÇÕES 2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTEMPORÂNEA. ABERTURA DE CONTA TARDIA. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS. [...] A abertura tardia de conta bancária pode ser considerada ressalva se toda a movimentação financeira foi albergada na conta
específica de campanha.[...](PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 3913, Acórdão nº 5788 de 04/06/2014, Relator(a) LEILA CRISTINA GARBIN
ARLANCH, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 105, Data 06/06/2014, Página 05 ) (grifei)
[....] A extemporaneidade na abertura da conta bancária específica e na apresentação do demonstrativo contábil são falhas que não
comprometem a regularidade das contas. Aprovação com ressalvas. Provimento parcial.(Recurso Eleitoral nº 1607, Acórdão de 12/11/2013,
Relator(a) DESA. FEDERAL MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS,
Tomo 211, Data 14/11/2013, Página 6 ) (grifei)
Deste modo, em que pese a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral tenham opinado pela desaprovação das contas, tenho que as
falhas constatadas, considerando o caso concreto, não comprometem a sua confiabilidade e transparência, merecendo a aprovação, com
ressalvas.
Pelo exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do município de Cruzeiro
do Sul/RS, referentes às eleições de 2018, nos termos do artigo 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
Registre-se no Sistema de Informação de Contas - SICO.
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Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
D.L.
Lajeado, 04 de março de 2019
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE

30ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 10/2019
A Doutora CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA, Juíza Eleitoral da 30ª Zona de Santana do Livramento-RS, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na rua Rua Barão do Triunfo,
450, em Santana do Livramento, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução
TSE n. 23.553/17, as seguintes informações relativas às Prestações de Contas Eleitorais – Eleições 2018 dos Diretórios Municipais.
OBJETO: Publicidade das informações relativas às Prestações de Contas Eleitorais – Eleições 2018 do seguinte partido político:
Partido Comunista do Brasil – PC do B
Dirigentes Responsáveis: Josué Ferreira Rodrigues - Presidente Edilson Cabreira Gonçalves - Tesoureiro PC n. 56-22.2018.6.21.0030 PRAZO:
No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como
qualquer outro interessado, possa impugná-las.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Santana do Livramento-RS, 08 dias de março de 2019.
Eu, Célia Luisa Arteche Escosteguy, Chefe de Cartório da 30º Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA,
Juíza Eleitoral da 030ª zona.

31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 017/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 90-91.2018.6.21.0031
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB de Pareci Novo/RS - PP. Marice Balbuena Dal Forno (OAB/RS 47.732)
Responsáveis: Siliane Fátima dos Santos Krahl e Maiara do Couto Meneghette - PP. Marice Balbuena Dal Forno (OAB/RS 47.732)
Vistos.
Intimem-se as partes para que, no prazo de 3 (três) dias, manifestem-se acerca do relatório para expedição de diligências, sob pena de
preclusão (artigo 72, § 1º da Res. TSE n. 23.553/2017).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, e não havendo novas irregularidades ou impropriedades sobre as quais os prestadores não
tenham tido a oportunidade de manifestação, elabore-se parecer conclusivo (artigo 75 da Res. TSE n. 23.553/2017) com posterior vista dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias (artigo 76 da Res. TSE n. 23.553/2017).
Após, voltem conclusos.
Montenegro, 7 de março de 2019.
DEISE FABIANA LANGE VICENTE,
Juíza Eleitoral Substituta da 31ª ZE.

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 07.03.2019
PROCESSO N.: PC 69-15.2018.6.21.0032
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, 7 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.
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Palmeira das Missões, 16 de novembro de 2019.
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 71/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-36.2017.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Sagrada Família
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) JOSÉ ALDORI DE LIMA-OAB 29837)
Vistos.
Intime-se a parte para que pague a parcela vencida.
Palmeira das Missões, 01 de março de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

34ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 006/2019 - 34ª ZE/RS
Assunto: Prestação de Contas Partidária – Exercício Financeiro 2017
Classe PC - Processo n. 43-11.2018.6.21.0034
Protocolo: 18.687/2018
Partes:
Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB
Responsáveis: Waldomiro Cardoso Lima (réu revel) e Hélia Aparecida dos Santos (réu revel)
Município: Pelotas/RS
Despacho:
“R.h.
Tendo em vista o não pagamento do valor estipulado em sentença, intime-se o partido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o
pagamento do valor de R$ 50,00, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin), nos termos dos arts. 60, I, b e 61 da Res. 23.464/15.
Diligências legais.
Em 21/02/2019.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 34ª Zona.”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2019 - 34ª ZE/RS
Assunto: Prestação de Contas Eleitoral – Eleições Gerais de 2018
Classe PC - Processo n. 77-83.2018.6.21.0034
Protocolo: 60.610/2018
Partes:
Partido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
Advs: Filipe Argoud Dias (OAB/RS 84.460) e Guilherme Loréa Magalhães (OAB/RS 84.037)
Responsáveis: Otto Augusto Klug e Josué Eicholz
Município: Arroio do Padre/RS
Despacho:
“R.h.
Defiro o prazo improrrogável de 20 (vinte) dias para apresentação das contas pelo partido.
Diligências legais.
Em 21/02/2019.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 34ª Zona.”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2019 - 34ª ZE/RS
Assunto: Prestação de Contas Eleitoral – Eleições Gerais de 2018
Classe PC - Processo n. 74-31.2018.6.21.0034
Protocolo: 59.538/2018
Partes:
Partido: PROGRESSISTAS – PP
Adv.: Everson Alves dos Santos – OAB/RS 104.318
Responsáveis: Norberto Leitzke e Johanes Wiliam Venzke (Adv.: Everson Alves dos Santos – OAB/RS 104.318)
Município: Arroio do Padre/RS
Despacho:
“R.h.
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Intime-se o partido e seus responsáveis para que se manifestem acerca do inteiro teor do relatório de diligências, no prazo de 03 (três) dias, de
acordo com o art. 72, §1º da Res. TSE nº 23.553/17.
Em 27/02/2019.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 34ª Zona.”
“RELATÓRIO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
(Art. 72 da Res. TSE 23.553/17)
Submete-se a apreciação superior o presente relatório, referente a prestação de contas do PROGRESSISTAS - PP, abrangendo a
movimentação financeira das Eleições 2018, referente ao Município de Arroio do Padre, tendo em vista que a análise técnica das contas
procedeu-se de acordo com a Res. TSE 23.553/17, tendo a equipe técnica constatado as seguintes irregularidades/impropriedades:
1) O partido apresentou prestação de contas afirmando ausência de movimentação financeira. Entretanto, da análise dos extratos bancários
disponibilizados, percebe-se que, além da conta 62082570-2 – Agência 1059, aberta em 23/10/2018 (sem movimentação financeira), existe
outra conta, de número 62080420-9 - Agência 1059, aberta em 30/08/2018 (com movimentação financeira – créditos no valor de R$ 100,00 e
débitos no valor de R$ 45,00).
Manifeste-se o partido acerca da natureza das contas acima relacionadas, discriminando qual delas trata-se da conta eleitoral relativa às
Eleições 2018. Caso a conta de número 62080420-9 - Agência 1059 seja eleitoral, manifeste-se o partido sobre a divergência, apresentando
os demonstrativos adequados.
Isso posto, nos termos do art. 72, §1º da Res. TSE 23.553/17, entendo pela necessidade de abertura de prazo de 3 (três) dias para que as
partes se manifestem e/ou sanem as inconsistências, sob pena de preclusão.
É o parecer.
Em 27 de fevereiro de 2019. Renata Luiz Mussi, Examinadora Designada. Luciane Lemos,
Chefe de Cartório da 34ª Zona.”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2019 - 34ª ZE/RS
Assunto: Prestação de Contas Eleitoral – Eleições Gerais de 2018
Classe PC - Processo n. 76-98.2018.6.21.0034
Protocolo: 60.325/2018
Partes:
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
Responsáveis: Gilmar Carlos Schlesener e Fernando Klug (Adv. Guilherme Neves Piegas – OAB/RS 81.335)
Município: Arroio do Padre/RS
Despacho:
“R.h.
Defiro o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para apresentação das contas pelo partido.
Diligências legais.
Em 19/02/2019.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 34ª Zona.”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 11/2019 - 34ª ZE/RS
Assunto: Prestação de Contas Partidária – Exercício 2017
Classe PC - Processo n. 57-92.2018.6.21.0034
Protocolo: 21.144/2018
Partes:
PARTIDO VERDE – PV
Responsável: Márcio Souza da Silva – Presidente atual
Responsável: Marco Antônio da Rocha – Tesoureiro atual
Responsável: Hermes Alexandre Rockenbach (Presidente do Exercício 2017) – Adv.: Hermes Alexandre Rockenbach – OAB 112.215A
Responsável: Fabrício Silva Pimenta (Tesoureiro do Exercício 2017) – Adv.: Hermes Alexandre Rockenbach – OAB 112.215A
Município: Pelotas/RS
Despacho:
“R.h.
Verifica-se às folhas 121 que foi juntada declaração de ausência de movimentação financeira no exercício de 2017, no Diretório Municipal,
firmada por Hermes Alexandre Rockenbach, que atuou como presidente durante o período.
Ocorre que o Diretório Municipal do Partido se encontra com validade expirada, motivo pelo qual a prestação de contas ou a declaração de
ausência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro deverá ser apresentada pelo Diretório Estadual do Partido.
Ademais, a declaração de ausência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro, firmada pelo presidente do Diretório
Municipal de 2017, diverge dos extratos financeiros constantes nos autos, extraídos do sistema de prestação de contas, segundo os quais se
constata que o Partido Verde movimentou recursos de mais de 30 mil reais no exercício de 2017, no Município de Pelotas, por meio da conta
6224460089, agencia 320, do Banrisul
Ressalte-se, ainda, quanto a declaração de ausência de movimentação financeira, juntada aos autos pelo representante do diretório municipal
vencido, que poderá ser determinada a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46, e a
disponibilização do processo ao MPE, para apuração de prática de crime eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Isso posto, determino sejam notificados o presidente e tesoureiro do Diretório Estadual do inteiro teor do presente, bem como para, no prazo
improrrogável de 3 (três) dias, apresentar as contas do exercício 2017, do Diretório Municipal de Pelotas, tendo em vista que o mesmo se
encontra com validade expirada, sob pena de não o fazendo as contas serem julgadas não prestadas, com a proibição do recebimento dos
recursos do fundo partidário, enquanto não regularizada a situação, nos termos do art. 48 da Res. TSE 23.546/2017.
Intimem-se, a fim de que, nos termos do art. 30, I, b, da Res. 23.546/17, para que o presidente e tesoureiro do Diretório Municipal vencido,
tomem ciência da omissão na prestação de contas, bem como do inteiro teor da presente decisão.
Em 01/03/2019.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES - Juiz Eleitoral da 34ª Zona.”
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2019 - 34 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-77.2018.6.21.0034
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PARTIDO SOCIAL
LIBERAL - PSL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL (ADV(S) CARLA ELIARA LEMOS RODRIGUES MESKO-OAB 50589 E GUSTAVO JACCOTTET
FREITAS-OAB 72.124)
RESPONSÁVEL(S) : MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND E MONICA MOREIRA SCHMIDT (ADV(S) CARLA ELIARA LEMOS
RODRIGUES MESKO-OAB 50589 E GUSTAVO JACCOTTET FREITAS-OAB 72.124), MATHEUS MARTINS LACERDA (ADV(S) MATHEUS
MARTINS LACERDA-OAB 97032), RUBEN ANDRES PACHECO DE OLIVEIRA
VISTOS.
I—RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais sem movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo PARTIDO
SOCIAL LIBERAL - PSL, de Pelotas/RS, regulamentada pela Lei 9096/95 e pela Res. TSE 23.464/15, quanto ao mérito, bem como pela
Resolução TSE n°23.546/17, no que diz respeito as disposições processuais.
A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos foi encaminhada pelo presidente do partido no exercício 2017, embora que
intempestivamente, nos termos do §3º, art. 28, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Foram intimados os reponsáveis para constituição de advogado, tendo sido juntadas as procurações do presidente do atual exercício, bem
como do exercício 2017 e do tesoureiro atual. Não foi juntada aos autos, embora intimado, a procuração para representar o tesoureiro do
exercício 2017, tendo sido declarada sua revelia.
Procedeu-se a publicação do Edital n.º 004/2019 (fl. 98).
Transcorrido o prazo legal, não houve impugnação.
Sobreveio parecer da unidade técnica pelo atendimento aos requisitos concernentes à declaração de ausência de movimentação financeira (fl.
103).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela conformidade da declaração, opinando pela aprovação das contas (fl. 105).
Vieram os autos conclusos para a sentença.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O Partido fez uso da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/17.
A declaração não foi impugnada por qualquer interessado.
Não foi constatada movimentação financeira em extratos bancários ou emissão de recibos eleitorais, tampouco o recebimento de recursos do
fundo partidário.
Conforme dispõe o § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Na análise dos autos, embora tenha sido a declaração de ausência de movimentação apresentada após o prazo legal, não se verificam
impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de confrontar a referida declaração apresentada. Assim, compreende-se que o partido
não movimentou recursos no exercício financeiro em análise e, ao apresentar a declaração, sua situação está amparada pelo dispositivo legal
supramencionado.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, determino o arquivamento da declaração apresentada pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, de Pelotas/RS, com
referência ao exercício 2017, considerando para todos os efeitos como prestadas e APROVADAS, de acordo com a Lei 9.096/95 e nos termos
do artigo 45, VIII, a, da Resolução TSE nº 23.464/15.
Tendo em vista que foi declarada revelia de Ruben Andres Pacheco de Oliveira, correrá o prazo para recurso independentemente de
intimação, a partir da publicação da sentença no DEJERS, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Pelotas, 06 de março de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 034ª ZE

42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 024/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 5-43.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTAS - PP, DARCI ALBERTO PETRAZZINI, JOEL FACCIN e ARNO BECKER
Município: Santa Rosa/RS
Adv: Dra. Giussélen Eluza da Luz– OAB/RS 87.614
Vistos.
Considerando a manifestação da União, fls. 324-329, determino a intimação do executado, para que se manifeste a respeito da proposta de
parcelamento do débito, nas condições do Parecer Técnico apresentado pela AGU, em 15 (quinze) dias.
Santa Rosa, 01 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
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NOTA DE EXPEDIENTE 025/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 49-96.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTAS - PP, JOEL FACCIN e ARNO BECKER
Município: Santa Rosa/RS
Adv: Dra. Giussélen Eluza da Luz– OAB/RS 87.614
Vistos.
Considerando a manifestação da União, fls. 341-346, determino a intimação do executado, para que se manifeste a respeito da proposta de
parcelamento do débito, nas condições do Parecer Técnico apresentado pela AGU, em 15 (quinze) dias.
Santa Rosa, 01 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 026/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 19-95.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
Município: Santa Rosa/RS
Adv: Dra. Giussélen Eluza da Luz– OAB/RS 87.614
Vistos.
Considerando a manifestação da União, fls. 618-623, determino a intimação do executado, para que se manifeste a respeito da proposta de
parcelamento do débito, nas condições do Parecer Técnico apresentado pela AGU, em 15 (quinze) dias.
Santa Rosa, 01 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 027/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 41-51.2017.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTAS – PP, DARCI ALBERTO PETRAZZINI E JOEL FACCIN
Município: Santa Rosa/RS
Adv: Dra. Giussélen Eluza da Luz– OAB/RS 87.614
Vistos.
Considerando a manifestação da União, fls. 224-229, determino a intimação do executado, para que se manifeste a respeito da proposta de
parcelamento do débito, nas condições do Parecer Técnico apresentado pela AGU, em 15 (quinze) dias.
Santa Rosa, 01 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 028/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 79-29.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, MARCO LUÍS ZANDER E LUIS CARLOS TURRA
Município: Tuparendi/RS
Adv: Dra. Beate Sirlei Petry– OAB/RS 52.830
Vistos.
Conforme determina o art. 75 da Res. TSE 23.553/2017, notifique-se o partido político para que manifeste-se sobre o parecer conclusivo, no
prazo de 3 dias.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 28 de fevereiro de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 029/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 73-22.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTAS - PP, VALDIR GERVÁSIO DA SILVA E NEIVA MARIA PISONI FELTRACO
Município: Porto Mauá/RS
Adv: Dra. Francisco Toledo Vogel– OAB/RS 52.898
Vistos.
Conforme determina o art. 75 da Res. TSE 23.553/2017, notifique-se o partido político para que manifeste-se sobre o parecer conclusivo, no
prazo de 3 dias.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 28 de fevereiro de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 030/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 69-82.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, CELITO PERIN E GERALDINO ANTÔNIO MORIN
Município: Tuparendi/RS
Adv: Dra. Beate Sirlei Petry – OAB/RS 52.830
Vistos.
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Conforme determina o art. 75 da Res. TSE 23.553/2017, notifique-se o partido político para que manifeste-se sobre o parecer conclusivo, no
prazo de 3 dias.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 28 de fevereiro de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 031/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 74-07.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, AJADIR ANTÔNIO SONZA E GILBERTO SOARES DINIZ
Município: Tuparendi/RS
Adv: Dra. Daiane Tibulo – OAB/RS 93.123
Vistos.
Conforme determina o art. 75 da Res. TSE 23.553/2017, notifique-se o partido político para que manifeste-se sobre o parecer conclusivo, no
prazo de 3 dias.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 01 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 032/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 75-89.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, CLÓVIS CORRÊA MEDEIROS E MARJORI GHELLAR
Município: Tuparendi/RS
Adv: Dra. Gracieli Patias– OAB/RS 95.686
Vistos.
Conforme determina o art. 75 da Res. TSE 23.553/2017, notifique-se o partido político para que manifeste-se sobre o parecer conclusivo, no
prazo de 3 dias.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 01 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 033/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 53-31.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO SOLIDARIEDADE, CARLOS ALBERTO MARCHIORO NASI E MARCUS CESAR SERAFINI WALCZAK
Município: Santa Rosa/RS
Adv: Dr. Hilário Becker – OAB/RS 85.615
Vistos.
Conforme determina o art. 75 da Res. TSE 23.553/2017, notifique-se o partido político para que manifeste-se sobre o parecer conclusivo, no
prazo de 3 dias.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 01 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.

54ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos seis dias do mês de março do ano de 2019, a 054ª ZE – Soledade, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n. 002/2019,
publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 8 de janeiro de 2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
José Pedro Guimarães
Juiz Eleitoral da 054ª Zona Eleitoral.

55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 022/2019
O Dr. Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 55ª Zona de Taquara-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves n. 1780,
em Taquara, neste Cartório Eleitoral, foram recebidos processos de prestação de contas relativos às eleições de 2018 de diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, de Parobé.
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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, de Taquara.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, ou Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Taquara-RS, 06 de Março de 2019.
Eu, Simone Krás Amoretti, Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Frederico Menegaz Conrado,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 81/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-44.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS- DEM (ADV(S) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
RESPONSÁVEL(S) : FABRIZZI MANZONI E FABIANO LUIZ DOS SANTOS (ADV(S) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do DEMOCRATAS - DEM, do município de Parobé/RS.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos após notificações em acordo ao art. 30, I, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Publicado edital n. 03/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 06 verso.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, fl. 09.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 10).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do DEMOCRATAS - DEM, do município de Parobé/RS, apresentada
sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se com baixa.
Taquara, 01 de março de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 82/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-81.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (ADV(S) JOSÉ VALDINEI CARDOSO-OAB 106230)
RESPONSÁVEL(S) : FRANCISCO TARDELLI DA SILVA E ELOISA ELENA DA SILVA (ADV(S) JOSÉ VALDINEI CARDOSO-OAB 106230)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, do município de
Parobé/RS.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos após notificações em acordo ao art. 30, I, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Publicado edital n. 03/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 07 verso.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, fl. 11.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 12).
Vieram os autos conclusos para sentença.
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É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, do município
de Parobé/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se com baixa.
Taquara, 01 de março de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 83/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-48.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
INTERESSADO(S) : GESNE HENEMANN, ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA E DAVI MOISES GEORG (ADV(S) JENIFER MICHELLE
MATZENBACHER-OAB 84257)
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) JANETE KRUPP LINDEN-OAB 52119 E JENIFER
MICHELLE MATZENBACHER-OAB 84257)
Vistos etc.
Diante do teor do parecer conclusivo da unidade técnica e do parecer do Órgão Ministerial, ambos pela desaprovação das contas, intime-se o
órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus procuradores, via DEJERS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam defesa e
requeiram as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância no processo, sob pena de preclusão, na forma
do art. 38, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Taquara, 06 de março de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 84/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-88.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) JOÃO CLAUDEMIR FRITSCH-OAB 26.478)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES E VALDIR GOMES (ADV(S) JOÃO CLAUDEMIR FRITSCH-OAB 26.478),
ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS E RENATO FRANCISCO SCHINORR
Vistos etc.
Em face da certidão de compsição do órgão partidário retro, determino a intimação, primeiro por nota de expediente, para que seja
regularizada a representação processual para as partes Adalberto dos Santos Lemos e Renato Francisco Schinorr, na qualidade de presidente
e tesoureiro atuais, no prazo de 5 dias.
Frustrada a intimação, notifiquem-se, pessoalmente, para a regularização, nos termos do art. 31, inciso I, da esolução TSE n. 23.546/2017, sob
pena de revelia.
Após, diante da declaração de ausência de movimentação financeira de fl. 02, determino que o cartório, conforme art. 45, da Resolução TSE n.
23.546/2017, publique edital no DEJERS, facultando a qualquer interessado apresentar impugnação às contas, no prazo de 3 (três) dias, na
forma do inciso I, do art. 45 referido.
Após, junte-se os extratos enviados à Justiça Eleitoral, na forma do § 3º, do art. 6º, da resolução supracitada e certifique-se, com base nos
sistemas da Justiça Eleitorais, sobre a emissão de recibos de doação e eventuais repasses de recursos do fundo partidário em nome do órgão
municpal.
Proceda a unidade técnica a análise da documentação e dê-se vista ao órgão ministerial.
Cumpra-se.
Taquara, 06 de março de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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62ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 012/2019 - 62ª ZE/RS
A Doutora Margot Cristina Agostini, Juíza Eleitoral da 62ª Zona de Marau-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Irineu Ferlin,858, em
Marau, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, a
prestação de Contas Final do diretório municipal referente ao 1° Turno e 2° Turno das Eleições Gerais de 2018.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas finais do seguinte partido político:
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Marau/RS
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação das contas.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a senhora juíza eleitoral mandou publicar o presente edital, que vai afixado no
local de costume.
Marau-RS, 07 de março de 2019.
Eu, Rafael Copetti, Chefe de Cartório da 62ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 62ª Zona

63ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 06/2019
O Doutor Gustavo Henrique de Paula Leite, Juiz Eleitoral da 63ª Zona de Bom Jesus-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Borges de Medeiros nº 690, Centro, em
Bom Jesus, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17, o
processo de prestação de contas relativo às Eleições Gerais 2018 do seguinte órgão partidário municipai: Partido dos Trabalhadores de São
José dos Ausentes - PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o
Ministério Público, bem como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17. E, para que chegue ao
conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital que vai afixado no local de costume. Bom
Jesus-RS, 06 de março de 2019. Eu, Humberto Otávio de Lavra Pinto, Chefe de Cartório da 63ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. Gustavo
Henrique de Paula Leite, Juiz Eleitoral.

65ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PAE GRAMADO - 65ª ZE
Aos 07 dias do mês de março do ano de 2019, o Posto de Atendimento ao Eleitor da 65ª Zona Eleitoral - Gramado/RS, de acordo com o Edital
de Eliminação de Documentos n.37/2018, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul de 14/09/2018,
Edição n. 168/2018, procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de
Documentos.
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral

76ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2019 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-22.2016.6.21.0076
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUÍZA ELEITORAL: JOSELINE MIRELE PINSON DE VARGAS
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP - NOVO HAMBURGO (ADV(S) CRISTINE RICHTER-OAB 102.589, LUCIANO MANINI
NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE MATTOS-OAB 32692)
RESPONSÁVEL(S) : LEONARDO HOFF E MARCOS REINALDO DRESCH (ADV(S) CRISTINE RICHTER-OAB 102.589, LUCIANO MANINI
NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE MATTOS-OAB 32692), JOÃO CARLOS RAUBER (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E
VANIR DE MATTOS-OAB 32692), IVAN CARLOS DA SILVA
Vistos, etc.
Defiro o prazo de 10 dias para o pagamento do valor devido e a juntada da devida comprovação aos autos, conforme requerido pelo Partido.
Intime-se.
D.L.
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Novo Hamburgo, 01 de março de 2019
JOSELINE MIRELE PINSON DE VARGAS
Juíza Eleitoral da 076ª ZE

77ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 022/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 66-22.2018.6.21.0077
IMPUGNAÇÃO - NOMEAÇÃO DE MEMBRO DE MESA RECEPTORA - Eleições - 1° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Osório
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
MESÁRIO(S) : JADER VOLNEI DA SILVA - SEÇÃO 032 / OSÓRIO
Vistos.
Diante a informação da pg. 18, vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Osório, 07 de março de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE

88ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 88 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 2-42.2019.6.21.0088
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Declaração de ausência de movimentação re recursos - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Veranópolis
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV DE VERANÓPLOLIS/ RS (ADV(S) ROBERTO CARLOS GASPARIN-OAB 30308)
RESPONSÁVEL(S) : VLADIZ JOSÉ SCORSATTO E MARCEL AURÉLIO COMACHIO (ADV(S) ROBERTO CARLOS GASPARIN-OAB 30308)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais do órgão municipal do Partido Verde de Veranópolis, referente ao exercício financeiro de 2017,
regulamentada pela Resolução TSE 23.546/17, entregue intempestivamente, em 18/12/2018, apresentando Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, conforme disposto na Resolução TSE n.º23.464/2015, art. 28, § 3º.
Publicado o Edital de disponibilização das contas, decorreu o prazo sem a apresentação de impugnação (fl. 13) .
A unidade técnica, em parecer conclusivo (fl. 14), e o Ministério Público Eleitoral (fl. 15) manifestaram-se pela aprovação, com ressalvas, das
contas apresentadas.
Verificou-se que no procedimento formal houve o cumprimento dos requisitos vinculados aos pressupostos iniciais do processo, no que tange
às condições de aceitabilidade das contas anuais, aponta-se:
I - O valor total das receitas do órgão partidário foi nula, sendo que não houve aporte de recursos do Fundo Partidário;
II - O valor total dos gastos do órgão partidário foi nulo;
III- Não foram apresentados extratos bancários, no processo de prestação de contas, pois a movimentação bancária foi nula;
IV - Não houve diligências;
V - Do exame, constatou-se que o Partido Político não movimentou recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza
no exercício de 2017, observada ainda a entrega intempestiva.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas partidárias anuais do Partido Verde - PV de Veranópolis/RS referentes ao exercício de 2017.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que regulares.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, julgo APROVADAS com ressalvas, devido à intempestividade de apresentação, as contas do Partido Verde de Veranópolis,
referentes ao exercício financeiro de 2017, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE 23.546/2017 .
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, comunica-se o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, com cópia desta decisão, da regularização da
apresentação das contas do Partido Verde de Veranópolis, do exercício financeiro de 2017.
Após, arquive-se com baixa.
Veranópolis, 06 de março de 2019
MÁRCIO MOREIRA PARANHOS DIAS
Juiz Eleitoral da 088ª ZE
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94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-15.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - 2016 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) MATHEUS MARTINI-OAB 102.965 E RODRIGO FRÉU-OAB 97204)
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR MICHELON E SIDNEI JOSE BARBIERI (ADV(S) TIAGO DOS SANTOS-OAB 97199)
Vistos.
Intime-se o partido para que se manifeste sobre os apontamentos do Relatório de Exame da prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias,
nos termos do art. 35, §3º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 07 de março de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

96ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 07/2019 - 096ª ZE/RS
A Doutora GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA, Juíza Eleitoral da 096ª Zona de Cerro Largo-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Cel. Jorge Frantz, 846,
em Cerro Largo, 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 Social Democrático de Roque Gonzales;
Progressistas de Roque Gonzales;
Partido Socialista Brasileiro de Salvador das Missões;
Progressistas de São Pedro do Butiá;
Partido Trabalhista Brasileiro de Ubiretama;
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.
Cerro Largo-RS, 01 de março de 2019.
Eu, Pacifica M.S.R.Kliemann, Chefe de Cartório da 096ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 84-83.2018.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Ubiretama
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA ANADON CARVALHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL(S) : ALBERTO FRANTZ E SUELI REGINA STEIMETZ
Vistos.
Trata-se de processo de Omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições 2018 do Partido Democrático Trabalhista do Município de
Ubiretama/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 02, que fossem adotadas as providências previstas nos incisos IV, V e VI do § 6º, do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Devidamente citados, o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fls. 09).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 10).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, alínea "d", da Res. TSE
23.553/2017. O partido não cumpriu com o dever estabelecido na referida Resolução e, mesmo após devidamente citado, permaneceu omisso.
A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Ainda, não
foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls. 04-06).
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Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária
omitiu-se de apresentar as contas.
Desta forma, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista do Município de Ubiretama/RS, referentes às Eleições
2018, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Ainda, oficie-se a Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se.
Cerro Largo, 06 de março de 2019
PRISCILA ANADON CARVALHO
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 79-61.2018.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Salvador das Missões
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA ANADON CARVALHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : MARIA TERESA THOMAS E QUILIANO RAUBER
Vistos.
Trata-se de processo de Omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições 2018 do Partido dos Trabalhadores do Município de Salvador
das Missões/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 02, que fossem adotadas as providências previstas nos incisos IV, V e VI do § 6º, do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Devidamente citados, o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fls. 09).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 10).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, alínea "d", da Res. TSE
23.553/2017. O partido não cumpriu com o dever estabelecido na referida Resolução e, mesmo após devidamente citado, permaneceu omisso.
A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Ainda, não
foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls. 04-06).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária
omitiu-se de apresentar as contas.
Desta forma, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido dos Trabalhadores do Município de Salvador das Missões/RS, referentes às
Eleições 2018, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Ainda, oficie-se à Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se.
Cerro Largo, 06 de março de 2019
PRISCILA ANADON CARVALHO
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-91.2018.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Roque Gonzales
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA ANADON CARVALHO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LUIZ BATIROLA E LEOMAR DOS SANTOS CANTINI
Vistos.
Trata-se de processo de Omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro do Município de Roque
Gonzales/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 02, que fossem adotadas as providências previstas nos incisos IV, V e VI do § 6º, do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Devidamente citados, o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fls. 09).
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Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 10).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, alínea "d", da Res. TSE
23.553/2017. O partido não cumpriu com o dever estabelecido na referida Resolução e, mesmo após devidamente citado, permaneceu omisso.
A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Ainda, não
foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls. 04-06).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária
omitiu-se de apresentar as contas.
Desta forma, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro do Município de Roque Gonzales/RS, referentes às Eleições
2018, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Ainda, oficie-se a Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se.
Cerro Largo, 06 de março de 2019
PRISCILA ANADON CARVALHO
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 73-54.2018.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Cerro Largo
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA ANADON CARVALHO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : WERALDO GIORDANI E ELIAS JUNIOR GIORDANI
Vistos.
Trata-se de processo de Omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições 2018 do Partido Republicano Brasileiro do Município de Cerro
Largo/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 02, que fossem adotadas as providências previstas nos incisos IV, V e VI do § 6º, do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Devidamente citados, o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fls. 09).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 10).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, alínea "d", da Res. TSE
23.553/2017. O partido não cumpriu com o dever estabelecido na referida Resolução e, mesmo após devidamente citado, permaneceu omisso.
A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Ainda, não
foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls. 04-06).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária
omitiu-se de apresentar as contas.
Desta forma, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro do Município de Cerro Largo/RS, referentes às Eleições
2018, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Ainda, oficie-se à Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se.
Cerro Largo, 06 de março de 2019
PRISCILA ANADON CARVALHO
Juíza Eleitoral da 096ª ZE

103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000003-79.2019.6.21.0103
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Partido: Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Barracão/RS
ADV.: Claudio Francisco Pereira de Figueiredo, OAB/RS 24.920
Responsáveis: Volnir Silvano Philippsen e Moyses Bergamo Dutra
ADV.: Claudio Francisco Pereira de Figueiredo, OAB/RS 24.920
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Apresentada pelo órgão partidário prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2018.
Certificado pela escrivania eleitoral a regularidade da representação processual (fls. 59), determino que se providencie a publicação do edital
de que trata o artigo 31, §1º e §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Transcorrido o prazo do edital, sem impugnação, dê-se seguimento ao exame das contas, na forma da Resolução citada.
Dil.
São José do Ouro/RS, 6 de março de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral da 103ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 064/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000392-69.2016.6.21.0103
Exequente: União, representada pela Advocacia-Geral da União
Executado: Partido dos Trabalhadores - PT de Barracão/RS
ADV.: Ronaldo Garcia Dutra, OAB/RS 85.491
Responsáveis: Anacleide Santana da Silva e Edson Gilberto Bittencourt
ADV.: Ronaldo Garcia Dutra, OAB/RS 85.491
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Intime-se a parte credora acerca da resposta à Carta de Intimação n. 017/2019 encaminhada pelo Diretório Nacional do Partido dos
Trabalhadores – PT (fls. 130).
Após, voltem conclusos.
Dil.
São José do Ouro, 6 de março de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

110ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 24/2019
O Doutor EMERSON SILVEIRA MOTA, Juiz Eleitoral da 110ª Zona de Tramandaí-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Caldas Júnior n. 1750,
sala 103, em Tramandaí, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos § 2º, do art. 28 e do inciso I, do artigo
45, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativas às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos, do partido político, e de seus respectivos responsáveis, a
seguir:
PTC – Partido Trabalhista Cristão (36), do município de Imbé (Proc. 190-03.2018.6.21.0110 – Prot. 59.945/2018)
Lair antônio Padilha (presidente)
Aderson Manoel Rodrigues da Silva (tesoureiro)
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, fica facultado a qualquer interessado, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis em dinheiro.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário da Justiça
Eletrônico.
Tramandaí-RS, 25 de fevereiro de 2019.
Eu, Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral nesta 110ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EMERSON SILVEIRA MOTA,
Juiz Eleitoral.

115ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 025/2019 - 115 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 75-64.2018.6.21.0115
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Panambi
JUIZ ELEITORAL: JOÃO CARLOS INÁCIO
REQUERENTE(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, JORGE LUIS QUINTINO GONÇALVES, LILIAN DE SOUZA CAMINHA E DEISE
ROCHA KUNTZ - ADV. TAMI TEIXEIRA ASO OAB/RS 56.543
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REQUERIDO(S) : JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos.
Trata-se de documentação relativa à regularização da prestação de contas do partido acima nominado, nos termos da legislação em vigor.
O partido apresentou suas contas, sob a forma de declaração de ausência de recursos, do exercício 2016 somente em 06/11/2018 (fls. 02-10)
e, portanto, os autos foram autuados sob a classe Pet.
Foi publicado o edital (fl. 13) e certificada a ausência de impugnação (fls. 14).
Foi certificado sobre as informações do art. 45, inciso II, III e IV, da Res. 23.546/17.
A Unidade Técnica se manifestou pela prestação e aprovação das contas.
Após, o MPE emitiu parecer opinando pela aprovação das contas (fl. 21).
Aberto prazo para o prestador se manifestar, sem resposta (fl.23).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de regularização de prestação de contas anual relativa ao exercício 2016, do Partido Republicano Brasileiro, de Panambi.
O partido apresentou pedido de regularização considerando a existência de julgamento de não prestação de contas referente ao exercício em
exame, ou seja, 2016. Para tanto, juntou documentação sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos.
A unidade técnica certificou a inexistência de movimentação de recursos anuais através de pesquisa resultante na certidão de fls. 14 e, com
isso, manifestou-se pela prestação e aprovação da documentação.
Após, encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, que acompanhou o entendimento daquela unidade.
De fato, considerando que não houve identificação de recursos do Fundo Partidário, tampouco de recursos de origem não identificada ou de
fontes vedadas, ou seja, não havendo levantamento de recursos a ser determinado, a solução que mais se ajusta aos autos é a regularização
destas contas antigas.
Portanto, diante da análise dos autos, julgo REGULARIZADAS as contas do exercício 2016 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB,
de PANAMBI, para o fim único de corrigir situação de inadimplência, conforme art. 59 da Res. TSE 23.464/2015 e regras processuais da Res.
TSE 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Comuniquem-se os órgãos de direção estadual e nacional do partido através do e-mail cadastrado no SGIP.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Panambi, 06 de março de 2019
JOÃO CARLOS INÁCIO
Juiz Eleitoral da 115ª ZE

118ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 018/2019
A Doutora REBECCA ROQUETTI FERNANDES, Juíza Eleitoral da 118ª Zona de Estância Velha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, não tendo sido possível citar o Sr. Luis Edinaldo Dorneles da
Silva, na qualidade de tesoureiro do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores de Ivoti, fica por meio deste devidamente CITADO, para
querendo, manifestar-se sobre a omissão na prestação de contas finais de campanha, referente às Eleições Gerais de 2018, no prazo de
3(três) dias, conforme determinação contida nos arts. 48, II, d e 49, I, §1º da Res. TSE 23.553/2017, sob pena de serem, as contas julgadas
não prestadas, acarretando as sanções previstas no inciso II do caput do art. 83 do mesmo diploma legal.
Fica ainda, a parte, INTIMADA, para que constitua advogado para representá-la nos autos, sob pena de ser considerada revel no processo.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Estância Velha-RS, 07 de março de 2019.
Eu, José Eduardo de Leon Marques, Analista Judiciário, preparei e conferi.
REBECCA ROQUETTI FERNANDES,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 019/2019
A Doutora REBECCA ROQUETTI FERNANDES, Juíza Eleitoral da 118ª Zona de Estância Velha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, não tendo sido possível citar o Sr. Laudir José Vier, na
qualidade de tesoureiro do diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista de Ivoti/RS, fica por meio deste devidamente CITADO, para
querendo, manifestar-se sobre a omissão na prestação de contas finais de campanha, referente às Eleições Gerais de 2018, no prazo de
3(três) dias, conforme determinação contida nos arts. 48, II, d e 49, I, §1º da Res. TSE 23.553/2017, sob pena de serem, as contas julgadas
não prestadas, acarretando as sanções previstas no inciso II do caput do art. 83 do mesmo diploma legal.
Fica ainda, a parte, INTIMADA, para que constitua advogado para representá-la nos autos, sob pena de ser considerada revel no processo.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Estância Velha-RS, 07 de março de 2019.
Eu, José Eduardo de Leon Marques, Analista Judiciário, preparei e conferi.
REBECCA ROQUETTI FERNANDES,
Juíza Eleitoral.
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131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 225-31.2017.6.21.0131
REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSO ACIMA DO LIMITE LEGAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sapiranga
JUÍZA ELEITORAL: VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : RUBENS ROBERTO HARTK
ADV: GABRIELA PILGER FISCHBORN, OAB/RS N. 109.701
Vistos,
Compulsando os autos, na esteira da RESOLUÇÃO TRE-RS N. 298, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2017, é cabível, no âmbito da Justiça Eleitoral
do Rio Grande do Sul, o pagamento e o parcelamento de multas aplicadas em processos judiciais de natureza cível eleitoral e o recolhimento
de valores ao erário, apurados em prestação de contas de campanha eleitoral e de partidos políticos.
“Art. 5º O parcelamento é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 (sessenta) meses, salvo quando o valor da
parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no caso de pessoa
jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites.”
Assim, DEFIRO, parcialmente, o requerimento peticionado FIXANDO em 30 (trinta) parcelas o pagamento da multa aplicada, nos termos do
art. 5º e 6º da RES TRE S 298/2017 e art. 325 da CNJE (redação dada pelo Provimento CRE 08/2017)
Sapiranga, 19 de fevereiro de 2019
VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
Juíza Eleitoral da 131ª ZE

135ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 88-03.2018.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itaara JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS RESPONSÁVEL(S) :
RUBEM SOUZA COELHO (ADV(S) GECIEL DA ROSA ESMERIO-OAB 40779324), NIVIA BEATRIZ HUBER CARNIELETTO (ADV(S) GECIEL
DA ROSA ESMERIO-OAB 79324)
VISTOS,
I – RELATÓRIO: Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais 2018, do PARTIDO PROGRESSISTAS – PP –, do município de
Itaara/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, II, da Resolução nº 23.553/2017 do TSE. Expedida a informação de fls. 02, tendo em
vista a não apresentação das contas pela agremiação partidária, foi determinada citação do partido e responsáveis, havendo sido citada a
tesoureira às fls. 12, vindo as mesmas a serem apresentadas em 27/12/2018. Publicado edital das contas no DEJERS à fl. 56, transcorreu o
prazo sem impugnação, conforme certidão de fl. 58. Emitido parecer conclusivo às fls. 66/68, apontou falha insanável na apresentação das
contas. Intimadas as partes a se manifestarem, quedaram-se silentes, de acordo com certidão à fl. 72. O Ministério Público Eleitoral, a seu
turno, opinou pela desaprovação das contas. É breve o relato. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO: As contas foram prestadas em 27/12/2018,
com isso, fora do prazo previsto no artigo 52, § 1º da Resolução nº 23.553/2017 do TSE. Em documento à fl. 49, o partido declara que não
efetuou abertura de conta bancária específica, alegando que não houve movimentação financeira. Não obstante, diverge a legislação do
entendimento da agremiação, in verbis: Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco
Central do Brasil. [...] § 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. Ainda, a jurisprudência: […] Prestação de
contas de campanha. Candidato. Cargo de deputado estadual. Desaprovação. Falhas que comprometem a regularidade das contas. Abertura
de conta bancária específica. Obrigatoriedade. Art. 22 da Lei nº 9.504/97. Óbice à atuação fiscalizadora da justiça eleitoral. […] 1. As contas de
campanha cujas falhas detectadas impeçam o efetivo controle dos gastos pela Justiça Eleitoral devem ser desaprovadas. 2. In casu, o Tribunal
a quo desaprovou as contas do candidato, por 'constatar que “a não abertura de conta bancária constitui irregularidade grave, uma vez que
compromete a transparência das contas em análise, bem como inviabiliza o efetivo controle por esta Justiça, Especializada sobre receitas e
despesas efetuadas, na medida em que não há como comprovar a ausência de arrecadação de recursos financeiros pelo candidato” (fls. 39).
3. A modificação da conclusão exarada pela Corte Regional, a fim de acatar a alegação do Ministério Público de que as contas devem ser
consideradas não prestadas, demanda necessariamente o reexame da matéria fático-probatória dos autos, providência que se revela inviável
na estreita via do recurso especial, ex vi dos Enunciados da Súmulas nos 24/TSE e 7/STJ […]. (Ac. De 13.9.2016 no AgR-REspe nº 166913,
rel. Min. Fux.) Assim, a falta de abertura de conta é vício insanável, que impede a atuação da justiça eleitoral em seu dever fiscalizador,
prejudicando a transparência das contas. Por este motivo, desnecessária qualquer diligência neste sentido. III – DISPOSITIVO: Pelo exposto,
com fundamento no artigo 77, III, da Resolução nº 23.553/2017 do TSE, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO
PROGRESSISTAS – PP –, do município de Itaara/RS, referente as eleições 2018. Ainda, DETERMINO a suspensão do repasse de cotas do
Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 77, §§ 4º e 6º da referida Resolução, devendo ser aplicada no ano
seguinte ao trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficie-se, de ordem, os diretórios estadual e nacional acerca da
suspensão de cotas do Fundo Partidário. Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para os fins do artigo 84 da Resolução
nº 23.553/2017 do TSE. Registre-se no SICO. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Santa Maria, 06 de março de 2019. INAJÁ MARTINI
BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 87-18.2018.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itaara JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
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BRASILEIRA (ADV(S) JULIANO SOARES DA SILVA-OAB 54620) RESPONSÁVEL(S) : GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS E JOAO
EVALDO DIAS (ADV(S) JULIANO SOARES DA SILVA-OAB 54620)
VISTOS,
I – RELATÓRIO: Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais 2018, do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA –
PSDB –, do município de Itaara/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, II, da Resolução nº 23.553/2017 do TSE. Expedida a
informação de fls. 02, tendo em vista a não apresentação das contas pela agremiação partidária, foi determinada citação do partido e
responsáveis, o que ocorreu às fls. 11, 12 e 13, vindo as mesmas a serem apresentadas em 10/01/2019. Publicado edital das contas no
DEJERS à fl. 60, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão de fl. 64. Emitido parecer conclusivo às fls. 72, apontou falha
insanável na apresentação das contas. Intimadas as partes a se manifestarem, quedaram-se silentes, de acordo com certidão à fl. 78. O
Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela desaprovação das contas.
É breve o relato. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO: As contas foram prestadas em 05/12/2018, com isso, fora do prazo previsto no artigo 52, §
1º da Resolução nº 23.553/2017 do TSE. Em documento à fl. 51, o partido declara que não efetuou abertura de conta bancária específica,
alegando que não houve movimentação financeira. Não obstante, diverge a legislação do entendimento da agremiação, in verbis: Art. 10. É
obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil. [...] § 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. Ainda, a jurisprudência: […] Prestação de contas de campanha. Candidato. Cargo de deputado
estadual. Desaprovação. Falhas que comprometem a regularidade das contas. Abertura de conta bancária específica. Obrigatoriedade. Art. 22
da Lei nº 9.504/97. Óbice à atuação fiscalizadora da justiça eleitoral. […] 1. As contas de campanha cujas falhas detectadas impeçam o efetivo
controle dos gastos pela Justiça Eleitoral devem ser desaprovadas. 2. In casu, o Tribunal a quo desaprovou as contas do candidato, por
'constatar que “a não abertura de conta bancária constitui irregularidade grave, uma vez que compromete a transparência das contas em
análise, bem como inviabiliza o efetivo controle por esta Justiça, Especializada sobre receitas e despesas efetuadas, na medida em que não há
como comprovar a ausência de arrecadação de recursos financeiros pelo candidato” (fls. 39). 3. A modificação da conclusão exarada pela
Corte Regional, a fim de acatar a alegação do Ministério Público de que as contas devem ser consideradas não prestadas, demanda
necessariamente o reexame da matéria fático-probatória dos autos, providência que se revela inviável na estreita via do recurso especial, ex vi
dos Enunciados da Súmulas nos 24/TSE e 7/STJ […]. (Ac. De 13.9.2016 no AgR-REspe nº 166913, rel. Min. Fux.). Assim, a falta de abertura
de conta é vício insanável, que impede a atuação da justiça eleitoral em seu dever fiscalizador, prejudicando a transparência das contas. Por
este motivo, desnecessária qualquer diligência neste sentido. III – DISPOSITIVO: Pelo exposto, com fundamento no artigo 77, III, da
Resolução nº 23.553/2017 do TSE, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA – PSDB –, do município de Itaara/RS, referente as eleições 2018. Ainda, DETERMINO a suspensão do repasse de cotas do
Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 77, §§ 4º e 6º da referida Resolução, devendo ser aplicada no ano
seguinte ao trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficie-se, de ordem, os diretórios estadual e nacional acerca da
suspensão de cotas do Fundo Partidário. Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para os fins do artigo 84 da Resolução
nº 23.553/2017 do TSE. Registre-se no SICO. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Santa Maria, 06 de março de 2019. INAJÁ MARTINI
BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2019 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-45.2018.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Itaara JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB RESPONSÁVEL(S) : AIRTON RIBEIRO DA SILVA (ADV(S) AIRTON RIBEIRO DA SILVA-OAB 29368), MARIA HELENA MALLMANN
VISTOS,
I – RELATÓRIO: Trata-se de informação sobre a omissão quanto à apresentação das contas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO –
PTB –, do Município de Itaara/RS, referentes ao exercício de 2015. Expedidas as notificações pertinentes à agremiação partidária vigente e
aos responsáveis para apresentação das contas, as mesmas não foram apresentadas, conforme fl. 02. Foi determinada a imediata suspensão
do repasse de cotas do Fundo Partidário à agremiação omissa, à fl. 15. Foi determinada a juntada dos extratos bancários enviados à Justiça
Eleitoral e a colheita e certificação nos autos sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário, diligências estas que restaram cumpridas. O Ministério Público, a seu turno, opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas à fl. 20. Intimadas as partes para manifestação acerca da documentação juntada aos autos, quedaram-se inertes, conforme certidão
de fl. 93. É breve o relato. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO: Cientificados da omissão na apresentação das contas relativas ao exercício
financeiro de 2015, a agremiação partidária e os respectivos dirigentes partidários deixaram de apresentá-las, não observando o disposto no
artigo 28 da Resolução TSE nº 23.464/15. Referida resolução, estabelece a obrigação de os partidos prestarem contas mesmo que não haja
recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício,
nos termos do artigo 28, § 2º da Resolução supracitada. O órgão partidário fica, portanto, sujeito ao disposto no artigo 48, caput, da Resolução
TSE nº 23.464/15, verbis: Art. 48 A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário,
enquanto não for regularizada a situação do partido político. Sabido que mister a prestação das contas dos valores arrecadados e aplicados
durante o exercício, como meio para oferecer à sociedade a real movimentação dos recursos auferidos, além dos gastos despendidos pelas
agremiações ou, na ausência desses, apenas dos bens estimáveis em dinheiro. Ainda, impõe-se a aplicação da sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário prevista no artigo 47, § 2º, da Resolução TSE nº 23.432/14, segundo o qual “julgadas não prestadas
as contas dos órgãos regionais, municipais ou zonais, serão eles e os seus responsáveis considerados, para todos os efeitos, inadimplentes
perante a Justiça Eleitoral e o registro ou anotação dos seus órgãos de direção e ficará suspenso até a regularização da sua situação”. De ver
que se trata de disposição de mérito prevista quando do exercício financeiro em questão, sendo inequívoca a subsunção à regra por força do
disposto no inc. II do § 3º do art. 65 da Resolução TSE nº 23.464/15, in verbis: Art. 65 As disposições previstas nesta resolução não atingem o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2016. § 1º As disposições processuais previstas nesta
resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido
julgados. § 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deste artigo deve observar forma determinada pelo
Juiz ou Relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados. § 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas
prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo
exercício, observando-se que: I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as
regras previstas na Resolução-TSE n. 21.841/04; II – as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo
com as regras previstas na Resolução-TSE n. 23.432; e III – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes deverão ser
examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e as que a alterarem. Não bastante, o artigo 42, caput, da Resolução TSE nº
23.465/15 determina que “será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação”. III – DISPOSITIVO: Pelo exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas
do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB –, do Município de Itaara/RS, referentes ao exercício de 2015, DETERMINANDO a
manutenção da sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, já fixada à fl. 15, até que as contas sejam
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regularizadas, nos termos do artigo 48, caput, da Resolução TSE nº 23.464/15; e a comunicação desta decisão ao TRE-RS, para que, a teor
do artigo 47, § 2º, da Resolução TSE nº 23.432/14, c/c o artigo 42, caput, da Resolução TSE nº 23.465/15, proceda a suspensão do registro ou
da anotação do órgão de direção do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB –, do Município de Itaara/RS, até a regularização da sua
situação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Desentranhe-se o documento de fl. 92, e junte-se ao Proc. nº 84-63.2018. Com o trânsito em
julgado, proceda-se às comunicações aos Diretórios Regional e Nacional, bem como ao TRE e ao TSE. Registre-se no SICO. Cumpridas todas
as diligências, arquive-se. Santa Maria, 06 de março de 2019. INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2019 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 84-63.2018.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itaara JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : MARIA HELENA MALLMANN E AIRTON RIBEIRO DA SILVA (ADV(S) SILVIA CECHELLA RIGO-OAB 34104)
VISTOS,
I – RELATÓRIO: Trata-se de processo de omissão na prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB –, de Itaara/RS,
relativamente às Eleições Gerais de 2018. Transcorrido o prazo legal, o cartório certificou à fl. 02, que o partido e seus responsáveis não
apresentaram as contas. Citados, o partido e seus responsáveis permaneceram silentes, conforme certidão à fl. 33. O Ministério Público, a seu
turno, opinou pelo julgamento das contas como não prestadas à fl. 35. 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 TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB –, e que, o partido e os responsáveis, mesmo devidamente citados na forma do inciso IV
do § 6º do art. 52, permaneceram omissos. A Resolução nº 23.553/2017 do TSE, 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 nº 23.553/2017
do TSE. 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 TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB –, de Itaara/RS,
relativamente às Eleições Gerais de 2018, na forma do artigo 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 artigo 83, II, da Resolução nº
23.553/2017 do TSE. 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. Comuniquese 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. Santa Maria, 06 de março de 2019. INAJÁ MARTINI
BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.

148ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO 011/2019
PRAZO: 30 dias
O Excelentíssimo Senhor Doutor Alexandre Kotlinsky Renner, MM. Juiz Eleitoral da 148ª Zona, Erechim, Circunscrição do Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Comandante Kraemer, n.
96, em Erechim, tramita Processo de Prestação de Contas Eleitoral 2018, tendo como responsáveis os representantes do Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro – PRTB, do município de Erechim/RS, abaixo nominados:
Partido: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB - ERECHIM/RS
Ref. Processo: PC n. 157-93.2018.6.21.0148
Responsável: CLAUDIO DENILSON BARBOSA
Ref. Processo: PC n. 157-93.2018.6.21.0148
Responsável: ADRIANI GUERRA DISCONTI
Ref. Processo: PC n. 157-93.2018.6.21.0148
E que, estando o representante do partido e os responsáveis em lugares incertos e não sabidos, ficam, pelo presente Edital e nos termos do
referido processo, intimados no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, terão 03 (três) dias para suprirem a omissão na Prestação de Contas do
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, do município de Erechim/RS, relativas às Eleições Gerais de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Erechim-RS, 06 de março de 2019.
Eu, Geazi Alexsandro Freire Soares Chefe de Cartório da 148ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Alexandre Kotlinsky Renner,
Juiz Eleitoral da 148ª ZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 142-27.2018.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - OMISSÃO - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Barão de Cotegipe
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
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PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) JULIANO RENATO JATCZACK-OAB 75513)
RESPONSÁVEL(S) : RENAN GIACOMELI E DIEGO LUCAS CHMIEL (ADV(S) JULIANO RENATO JATCZACK-OAB 75513)
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT - de Barão de Cotegipe/RS, referente às Eleições
de 2018.
A agremiação apresentou as contas em 21 de dezembro de 2018.
O Ministério Público Eleitoral teve vista dos autos, manifestando-se pelo prosseguimento do feito.
Publicado o Edital 002/2019 dando publicidade às contas, transcorreu o prazo legal de 3 (três) dias sem a apresentação de impugnações.
Foi emitido parecer técnico conclusivo opinando pela regularidade e aprovação das contas.
O Ministério Público manifestou-se pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de apreciar as contas eleitorais de 2018 do Partido Democrático Trabalhista - PDT - de Barão de Cotegipe/RS
A análise técnica atestou a regularidade das contas, posto que foram atendidas as exigências legais.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação das contas, em consonância com o parecer técnico.
Por fim, cabe mencionar que não houve impugnação por parte dos demais partidos políticos, candidatos, coligações, bem como por qualquer
outro interessado.
ANTE O EXPOSTO, por estarem regulares, APROVO as contas prestadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT - de Barão de
Cotegipe/RS, relativas às Eleições de 2018, com fundamento no art. 77, inciso I, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 01 de março de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 071/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 157-93.2018.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - OMISSÃO - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO DENILSON BARBOSA DA SILVA E ADRIANI GUERRA DISCONTI
Ciente do retorno da carta precatória de intimação.
Diante a frustação da intimação por meio dos correios e por oficial de justiça, determino a intimação por meio de edital.
Erechim, 01 de março de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE

155ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 04/2019
Processo nº: 26-34.2017.6.21.0155
Natureza: Ação Penal
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Claudivan Rohenkohl
Juiz Prolato : Juiz de Direito – Dr. Rodrigo Kern Faria
Data: 28/02/2019
Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu denúncia me face de CLAUDIVAN ROHENKOHL, partes já qualificadas, como incurso nas
sanções do art. 299 do Código Eleitoral, uma vez que entre os dias 24.09.2012 e 07.10.2012 ofereceu dádivas ilícitas à eleitora Marisa Alves
Viana para que votasse nos candidatos à majoritária Darci Sallet e Nelson Wille.
A denúncia foi recebida em 28.09.2015 (fl. 15).
O denunciado foi citado e aceitou a SCP (fl. 17v), posteriormente revogado (fl. 72).
Novamente notificado, apresentou defesa prévia (fl. 78).
Em audiência foram ouvidas quatro testemunhas e interrogado o acusado (fls. 122, 235 e 243).
Em alegações finais o Ministério Público postulou a absolvição do acusado, face à fragilidade do contexto probatório para a condenação do
acusado (fls. 248/250).
A defesa do acusado, igual sorte, também pugnou pela absolvição do réu (fls. 258/261).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Fundamentação.
Não há preliminares a analisar.
No mérito, o pedido é improcedente.
Com efeito, o texto constitucional, ao definir como função institucional exclusiva do Ministério Público (art. 129, inciso I da Constituição
Federal), a promoção a ação penal pública, consagrou o princípio acusatório. E, nessa perspectiva, a estrutura de processo penal foi alterada,
notadamente em vista da proteção dos direitos e liberdades individuais. Vale dizer, houve a consagração de um sistema dialético que rege um
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processo de sujeitos cujas funções são absolutamente distintas, a de julgamento, de acusação e a de defesa. O juiz, terceiro imparcial, é
inerte. O desenvolvimento da jurisdição depende da atuação do acusador.
Nesse sentido, grande parcela da jurisprudência e doutrina perfilha entendimento no sentido de que carece de constitucionalidade a proferição
de édito condenatório em se verificando que o Órgão Acusador formula proposição absolutória. Há verdadeira proibição ao Julgador, não
podendo formular decisão que tenha o condão de criar situação mais desfavorável ao acusado, regra constitucional, que ao meu sentir, tem
natureza de direito fundamental. É facilmente dedutível, a partir desse arrazoado, a inconstitucionalidade da regra insculpida no artigo 385 do
Código de Processo Penal parte em que autoriza o julgamento condenatório em desconformidade com a acusação matizada em alegações
finais.
Sobre o tema:
Ementa: APELAÇÃO CRIME. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. MUTATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO FATO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO PARA A POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NESTA CORTE. A fundamentação do Estado de Direito sob o pilar da dignidade da pessoa humana produz importantes efeitos jurídicos,
inclusive no âmbito criminal, material e instrumental. Extrai-se, daí, a fundamentação do princípio acusatório, a exigir a separação das
atividades de acusar e julgar no processo penal, de forma a viabilizar que o juiz atue com a imparcialidade necessária à garantia dos direitos e
liberdades individuais. É consequência do princípio acusatório a atribuição exclusiva do Ministério Público para a propositura da ação penal
pública, competindo ao juiz o julgamento nos exatos limites da acusação, considerada essa tal como definida em alegações finais, e não
apenas na denúncia. Assim, a manutenção da decisão condenatória quando o Ministério Público postula a absolvição, em segundo grau de
jurisdição, viola o princípio da correlação entre acusação e sentença. RECURSO PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70040410722, Terceira
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 24/03/2011).
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EMBUTIDO NOS AUTOS E NÃO APRECIADO. JULGAMENTO CONJUNTO COM A
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CORRELAÇÃO. PENA. 1. Ajuizado o recurso em sentido estrito para impugnar a decisão que não recebeu a apelação, este é de
ser apreciado, conjuntamente com a apelação, na medida em que os dois recursos tramitaram regularmente. Apelação recebida, conhecida e
provida. 2. A fundamentação do Estado de Direito sob o pilar da dignidade da pessoa humana produz importantes efeitos jurídicos, inclusive no
âmbito criminal, material e instrumental. Extrai-se, daí, a fundamentação do princípio acusatório, a exigir a separação das atividades de acusar
e julga no processo penal, de forma a viabilizar que o juiz atue com a imparcialidade necessária à garantia dos direitos e liberdades individuais.
É consequência do princípio acusatório a atribuição exclusiva do Ministério Público para a propositura da ação penal pública, competindo ao
juiz o julgamento nos exatos limites da acusação, considerada essa tal como definida em alegações finais, e não apenas na denúncia. Assim, a
prolação de sentença condenatória quando o Ministério Público postula decisão absolutória em alegações finais, viola o princípio da correlação
entre acusação e sentença. Além do mais, no caso dos autos, é nítida a insuficiência probatória em relação aos acusados W.M.S. e E.T.S. 3.
Devidamente comprovadas a existência do fato e a autoria delitivas em relação ao réu S.S.R., bem como a suficiência probatória, impõe-se o
juízo condenatório, com o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, pois comprovada a participação de outros agentes na
empreitada delituosa. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CONTIDO NOS AUTOS, APRECIADO E PROVIDO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO
E DO RÉU S.S.R. PARCIALEMNTE PROVIDOS. RECURSO DO RÉU E.T.S. PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70026746511, Sexta Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 07/05/2009).
Em igual sentir a lição de Aury Lopes Jr. que sobre o tema ensina:
“O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e sem o seu pleno exercício, não abre-se a possibilidade de o Estado exercer o poder
de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através do
exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está
abrindo mão de proceder contra alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder punitivo sem a
necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo. (…) Portanto, viola o sistema acusatório constitucional a absurda regra
prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o Juiz condenar ainda que o Ministério Público peça a absolvição. Também
representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e
integral acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão acusatória.” (in Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional,
Volume II, Editora Lumen Iuris, Rio de Janeiro, 2009, p. 343).
Paulo Rangel também perfilha igual entendimento, pois defende que:
O art. 385 do CPP não foi recepcionado pela Constituição da República. Não está mais autorizado o juiz a decidir, em desfavor do acusado,
havendo pedido do Ministério Público em sentido contrário. O titular exclusivo da ação penal é o Ministério Público e não o juiz. A busca da
verdade, pelo juiz compromete sua imparcialidade na medida em que deseja decidir de forma mais severa que o acusado em desconformidade
com o órgão acusador que é quem exerce a pretensão acusatória. (In, Direito Processual Penal, 8º edição, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004,
p. 64/65)
No caso, o Ministério Público, analisando detidamente o material probatório, conclui serem insuficientes as provas colhidas para sustentar a
procedência do pedido formulado. Manifestou que os depoimentos colhidos não dotava de certeza a asserção de que o acusado ofereceu
dádivas ilícitas à eleitora Marisa Alves Viana para que votasse nos candidatos à majoritária Darci Sallet e Nelson Wille, conforme afirmou a
peça acusatória.
Assim sendo, é caso de absolvição do acusado com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia aforada em face de Claudivan Rohenkohl, qualificado nos autos, para
ABSOLVÊ-LO, fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação narrada na exordial.
Custas pelo Estado na forma da lei.
Transitada em julgado, arquive-se com baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Em 28 de fevereiro de 2019.
Rodrigo Kern Faria
Juiz de Direito

160ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2019 - 160ªZE/RS
Classe INQ – Processo n. 14-68.2018.6.21.0160
Autor: Ministério Público Eleitoral
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Porto Alegre, Sexta-feira, 08 de Março de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 42, Página: 39

Acusada (s): Silvana Brazeiro Conti
ADV.: Eduardo de Castro Campos – OAB/RS 16895
R.H.:
1) Acolho a manifestação do Ministério público e declaro extinta a punibilidade da acusada Silvana Brazeiro Conti;
2) Registre-se; e,
3) Após, arquive-se. Diligências legais.
Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2019.
José Luiz John dos Santos,
Juiz Eleitoral.
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