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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0603457-70.2018.6.21.0000
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0603457-70.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
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AUTOR: COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA E LUTA PARA MUDAR O RIO GRANDE (PSOL - PCB)
Advogados do(a) AUTOR: MARCELO GAYARDI RIBEIRO - RS57139, CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - RS94526, MARCIO MEDEIROS
FELIX - RS77679
RÉU: LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA, DIVALDO VIEIRA LARA
Advogados do(a) RÉU: RODRIGO WALTRICK RIBAS - RS66527, LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA - RS59940, RICHER BUENO
SILVEIRA - RS68137 Advogados do(a) RÉU: FELIPE MORADOR BRASIL - RS76689, RICHER BUENO SILVEIRA - RS68137
Em complemento ao despacho anterior (ID 1913783), determino a abertura de vista dos documentos juntados pela Procuradoria Regional
Eleitoral (ID 1924033 e seguintes) à parte investigante, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Findo o prazo, voltem conclusos.
Diligências Legais.
Porto Alegre, 7 de março de 2019.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI, Relatora.
PROCESSO 0602800-31.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602800-31.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEXSANDER ALMEIDA DE MEDEIROS DEPUTADO ESTADUAL, ALEXSANDER ALMEIDA DE
MEDEIROS
Advogado do(a) REQUERENTE: MARILU ROSA ESPÍNDOLA - RS30353
Vistos.
Do exame dos autos, verifica-se que, citado para manifestar-se no prazo de 03 (três) dias, como dispõe o art. 52, § 6º, inc. IV, da Resolução
TSE n. 23.553/17, o candidato informou ter prestado contas por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), assim como ter
constituído procurador (IDs. 1932633 a 1932733).
Por outro lado, a Secretaria Judiciária deste Tribunal certificou a ausência de entrega, a este Tribunal, dos documentos integrantes da
prestação de contas em mídia eletrônica (ID 1985983), conforme o comprovante ID 1986183.
Dessa forma, intime-se o candidato, na pessoa do seu advogado, por meio de nota de expediente publicada no DEJERS, para que, no prazo
improrrogável de 03 (três) dias, apresente a mídia eletrônica gerada pelo SPCE, contendo a documentação pertinente (arts. 56, inc. II e § 1º,
58, § 3º e 103, todos da Resolução TSE n. 23.553/17), sob pena de as contas serem julgadas não prestadas, nos termos do art. 58, § 7º, da
mesma resolução.
Após o transcurso do prazo, atendida ou não a diligência, encaminhem-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal
para exame da documentação juntada pelo candidato (IDs. 1932633 a 1932733).
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 06 de março de 2019.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI,
Relatora.
PROCESSO 0603609-21.2018.6.21.0000
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0603609-21.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA, DIVALDO VIEIRA LARA
Advogados do(a) RÉU: RODRIGO WALTRICK RIBAS - RS66527, ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS - RS38343 Advogado do(a)
RÉU: FELIPE MORADOR BRASIL - RS76689
Vistos.
Verifico que os investigados DIVALDO VIEIRA LARA e LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA, ao contestarem a presente ação (IDs 1989733 e
1989833), arguiram preliminar de cerceamento ao seu direito de defesa, em virtude da tramitação sigilosa dos documentos IDs 1665983,
1666183, 1666233, 1669533 e 1669183, a qual teria obstado a identificação, pelos seus respectivos procuradores, de testemunha ouvida pelo
Ministério Público Eleitoral.
De fato, ao proferir o despacho ID 1775333, determinei que aquela documentação permanecesse sob sigilo, restringindo a sua visualização
exclusivamente aos procuradores das partes.
Contudo, como os advogados foram habilitados no processo após a prolação do referido despacho, não lhes tendo sido disponibilizada a
visualização dos documentos sigilosos pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, impõe-se reconhecer que houve prejuízo ao exercício da
ampla defesa e do contraditório pelos investigados, tornando-se necessária a reabertura do prazo processual para que ofereçam contestação.
Diante disso, determino que a Secretaria Judiciária deste Tribunal:
a) disponibilize, imediatamente, a visualização dos documentos IDs 1665983, 1666183, 1666233, 1669533 e 1669183, a todos os
procuradores das partes, em cumprimento ao despacho ID 1775333, assim como aos próprios investigados; e
b) intime os advogados das partes, por meio de nota de expediente, para que, querendo, apresentem defesa, arrolando testemunhas e
juntando os documentos cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com art. 22, inc. I, al. "a", da LC n. 64/90.
As demais preliminares suscitadas serão objeto de análise conjunta com o mérito da ação.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 7 de março de 2019.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI,
Relatora.
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
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Vistos.
Em caráter de urgência, analiso os termos da petição ID 1975933, pela qual o requerente postula a emissão de certidão de quitação eleitoral
positiva com efeitos de negativa, para lhe possibilitar a assunção no cargo de Corregedor Geral do Sistema Penitenciário do Rio Grande do
Sul.
Com efeito, as contas de JOSÉ HERMILIO RIBEIRO SERPA, relativas à sua candidatura ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2014,
foram julgadas como não prestadas na PC n. 2242-50.2014.6.21.0000, com trânsito em julgado em 26 de março de 2015 (Relatora Substituta
a Desembargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro).
Na ocasião, por via de consequência, o dispositivo do acórdão determinou a aplicação da norma prevista no art. 58, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.406/14, verbis:
Art. 58 A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
[...]
Já nos presentes autos, nos quais se objetiva justamente a regularização da situação do candidato, o parecer exarado pela unidade técnica
informa a inexistência de débitos ou pendências relativamente a recursos de fonte vedada e de origem não identificada, assim como quanto ao
Fundo Partidário (ID n. 1988633).
Logo, considerando o teor da manifestação técnica e o risco de se impedir a participação do interessado em determinados atos da vida civil,
somado ao fato de que o julgamento de mérito desta ação ocorrerá somente após o pronunciamento da Procuradoria Regional Eleitoral, defiro,
por ora, o pleito liminar deduzido.
Para tanto, determino seja imediatamente comunicado o Juízo Eleitoral ao qual vinculada a inscrição eleitoral de JOSÉ HERMILIO RIBEIRO
SERPA, para que lhe seja fornecida a respectiva certidão de quitação eleitoral circunstanciada, com prazo de validade de 30 (trinta) dias,
contados da data da sua emissão.
Após, retornem conclusos.
Intimem-se.
Diligências legais.
Em 7 de março de 2019.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI,
Relatora.
PROCESSO 0602906-90.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602906-90.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRO RICARDO CAREY MACHADO DEPUTADO ESTADUAL, SANDRO RICARDO CAREY MACHADO
Advogado do(a) REQUERENTE: AIDA CORETI DA SILVA NUNES - RS97923
Sandro Ricardo Carey Machado requer autorização para mudança de seu domicílio eleitoral, tendo em vista a ausência de quitação eleitoral no
cadastro desta Justiça, gerada pela apresentação intempestiva das contas relativas ao pleito de 2018.
O candidato, embora de forma intempestiva, efetivamente prestou contas relativas à última eleição na data de 06 de fevereiro de 2019 (ID
1855583), mas o cadastro eleitoral associa essa informação à ausência de quitação eleitoral, o que impede a transferência de domicílio, nos
termos do art. 8, IV, da Res. 21.538/2003 do TSE.
Ocorre que o art. 11, § 7º, da Lei n. 9.504/97 exige apenas "apresentação de contas de campanha eleitoral" para a quitação,
independentemente do tempo de sua apresentação:
art. 11.
§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o
atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter
definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.
Diante dessas circunstâncias, mostra-se desarrazoado restringir o exercício de direitos de estatura constitucional - como o de votar e ser
votado - por circunstâncias do sistema eleitoral, ainda mais quando a lei condiciona a quitação eleitoral apenas à apresentação das contas.
Ademais, esta Corte possui precedente no sentido de que a exigência de quitação eleitoral para a transferência do domicílio representa
restrição desproporcional ao exercício dos direitos políticos, como se extrai da ementa do julgado:
Mandado de segurança. Pedido liminar. Requerimento de transferência de domicílio eleitoral.
A transferência de domicílio eleitoral, pleiteada um ano antes da eleição, não pode ser obstada a pretexto da falta de quitação eleitoral em
razão de contas julgadas não prestadas. Por se tratar de uma das condições de elegibilidade, o indeferimento pode configurar ameaça ao
exercício dos direitos políticos do impetrante.
Permanência, no cadastro eleitoral, da anotação referente a não prestação de contas, a ser analisada por ocasião de eventual registro de
candidatura.
Concessão da segurança (MS 161-94, Rel. Des. Federal Paulo Afondo Brum Vaz, julg em 09.12.2015)
Assim, embora não se possa autorizar de forma ampla a transferência eleitoral, já que esta análise cabe ao juízo da zona eleitoral, fica
determinado que a intempestividade da apresentação das contas relativas ao pleito de 2018 não pode obstar a transferência do domicílio
eleitoral, se presentes as demais condições para tanto, conforme análise a ser realizada pelo juízo eleitoral.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0602722-37.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602722-37.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANE HANAU DEPUTADO ESTADUAL, LUCIANE HANAU
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos.
As contas foram apresentadas sem a constituição de advogado, em contrariedade ao art. 48, § 7º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Dessa forma, determino a notificação pessoal da candidata, nos termos do art. 101, § 4º, do aludido diploma, para que constitua defensor no
prazo de 3 (três) dias, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas.
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Atendida a diligência, dê-se regular processamento às contas. Transcorrido in albis o prazo, o feito será convertido em procedimento de contas
não prestadas, e a Secretaria Judiciária deverá adotar o pertinente rito, na forma do art. 52, § 6º, inc. III e seguintes, da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Publique-se.
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator.
PROCESSO 0600106-55.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600106-55.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATTICO - PSD
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
REQUERIDO: NELCIR REIMUNDO TESSARO, DEM - COMISSAO PROVISORIA
Vistos.
Trata-se de ação de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária formulado pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD DE PORTO ALEGRE, contra ocupante de cargo de vereador da Capital gaúcha, NELCIR REIMUNDO TESSARO e o
Diretório Municipal do DEMOCRATAS, DEM DE PORTO ALEGRE.
A agremiação demandante alega, Id. 1975233, que NELCIR concorreu ao cargo de vereador de Porto Alegre nas eleições de 2016, pleito no
qual logrou segunda posição de suplência.
Tal condição de suplente resultou na posse de NELCIR como vereador titular, em 01.02.2019; contudo, NELCIR teria se desfiliado do PSD em
28.02.2018. Indica ainda que NELCIR encontra-se filiado ao partido DEMOCRATAS.
Argumenta pela ausência de justa causa para a desfiliação e arrola testemunha, além de apresentar documentos. Requer o recebimento e
processamento da ação, a citação dos requeridos, a oitiva da testemunha arrolada e a procedência da demanda, para decretar a perda do
mandato eletivo de NELCIR REIMUNDO TESSARO, devendo assumir a cadeira vindicada a atual primeira suplente do PSD de Porto Alegre.
O feito obedece ao rito previsto na Resolução TSE n. 22.610/2007.
Determino a citação dos requeridos NELCIR REIMUNDO TESSARO e PARTIDO DEMOCRATAS DE PORTO ALEGRE, com cópia da inicial e
documentos que a acompanham, para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco (5) dias, devendo constar no mandado referência à
tramitação eletrônica da ação e a advertência de que, caso revel, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados na inicial (Res. TSE
22.610/07, art. 4º, parágrafo único).
Após, seja dada vista à Procuradoria Regional Eleitoral (Res. TSE 22.610/07, art. 6º).
Cumpra-se.
Porto Alegre, 06 de março de 2019.
Des. Eleitoral EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
Relator

Pautas
PAUTA N. 37/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 21.03.2019 (quinta-feira, às 11:00 horas):
Relator: Gerson Fischmann 1)Proc. Classe RC N. 75863 - Recurso Criminal - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude - Improcedência Pedido de Conedenação Criminal. Procedência: Fazenda Vilanova. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Paulo Renato
Wermann (Adv(s) Caroline Benini Magagnin-OAB OAB/RS 89.862, Janaína Meneghini-OAB OAB/RS 68.140 e Leandro Toson Caser-OAB
OAB/RS 45.706).
Relator: Gerson Fischmann 2)Proc. Classe RE N. 2362 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Exercício 2017 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Aratiba. Recorrente(s): Partido dos Trabalhadores - PT de
Aratiba (Adv(s) João Antônio Dallagnol-OAB OAB/RS 90.344). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 3)Proc. Classe RE N. 4589 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Exercício 2016 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Alvorada. Recorrente(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
de Alvorada (Adv(s) Vinicius Polanczyk-OAB OAB/RS 56.956). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 4)Proc. Classe RE N. 4873 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de
Exercício Financeiro - Exercício 2015 - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Portão. Recorrente(s): Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB de Portão (Adv(s) Felipe Menegotto-OAB OAB/RS 74.569). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 5)Proc. Classe Embargos de Declaração N. 1513 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Partido Político - de Exercício Financeiro - Exercício 2017 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Santiago. Embargante(s):
Partido Progressista - PP de Unistalda (Adv(s) José Amélio Ucha Ribeiro Filho-OAB OAB/RS 70.077). Embargado(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 6)Proc. Classe Embargos de Declaração N. 618 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido
Político - Eleições - Desaprovação / Rejeição das Contas - Eleições 2016. Procedência: D/C. Embargante(s): Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB de Pelotas, Enéias Clarindo e Luciano Reis de Oliveira (Adv(s) Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB OAB/RS 51.723, Everson
Alves dos Santos-OAB OAB/RS 104.318 e Francisco Tiago Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799). Embargado(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 08.03.2019. (a) Vital Cappellari Corrent – Diretor-Geral
Substituto.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO 0602915-52.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602915-52.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
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RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FERNANDA DA CUNHA BARTH DEPUTADO ESTADUAL, FERNANDA DA CUNHA BARTH
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES MG139537
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha da candidata FERNANDA DA CUNHA BARTH, ao cargo de deputado estadual, pertinentes ao
pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da
utilização de recursos de origem não identificada.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, no seu artigo 34 § 3º prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional por utilização de recursos de origem não identificada, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 5.126,51 (cinco mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos),
conforme demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID 1936533.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, 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 0600020-84.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600020-84.2019.6.21.0000 - Marau - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JORGE LUIS DALL AGNOL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: ABNER HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, GABRIEL JOSE DE ALMEIDA, ITACIR BIFF
Vistos, etc.
Estando o presente feito adequado à tramitação no sistema do Processo Judicial Eletrônico, nos termos da Portaria TSE n. 402/2018,
determino a remessa dos presentes autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral para processamento.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral da presente decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2019.
Desembargador JORGE LUIS DALL'AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0603561-62.2018.6.21.0000
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0603561-62.2018.6.21.0000 - Gramado - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
IMPETRANTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE GRAMADO
Advogados do(a) IMPETRANTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799,
CAETANO CUERVO LO PUMO - RS5172
IMPETRADO: JUÍZO DA 065 ZONA ELEITORAL
Vistos, etc.
O PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE GRAMADO, por seus advogados, com base no artigo 276, inciso II, 'b', do Código Eleitoral, interpõe
recurso ordinário, em face do acórdão deste Tribunal (ID 1783033), que negou provimento ao agravo regimental interposto, confirmando a
decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do presente mandamus, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, I,
do Código de Processo Civil, por entender ser incabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial sob o argumento de
teratologia, se a mesma se encontra amparada na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
In casu, por tratar de recurso de cognoscibilidade plena pelo Tribunal "ad quem", não compete a esta Presidência emitir juízo de
admissibilidade (art. 277, "caput" e parágrafo único, do Código Eleitoral).
Uma vez que o impetrado é autoridade judiciária da Justiça Eleitoral, inexistem contrarrazões.
Após a publicação, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral, com minhas homenagens.
Intime-se. Publique-se.
Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
PRESIDENTE DO TRE/RS.
PROCESSO 0603414-36.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603414-36.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FRANCIANE ABADE BAYER MULLER DEPUTADO ESTADUAL, FRANCIANE ABADE BAYER
Advogado do(a) REQUERENTE: SERGIO RENATO TEIXEIRA - RS36052
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha da candidata FRANCIANE ABADE BAYER MULLER, ao cargo de deputado estadual,
pertinentes ao pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em
decorrência da utilização de recursos de origem não identificada e aplicação irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, no seu artigo 34 § 3º e art. 82, §2º prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional por utilização de recursos de origem não identificada e por malversação de recursos do fundo
em apreço, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
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O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 46.790,58 (quarenta e seis mil setecentos e noventa reais e cinquenta e oito
centavos), conforme demonstrativos juntados aos autos ID 1936683 e ID 1936733.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, 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 0602471-19.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602471-19.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 GIOVANI BATISTA FELTES DEPUTADO FEDERAL, GIOVANI BATISTA FELTES
Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON CAVA CORREA - RS33654
Vistos, etc.
GIOVANI BATISTA FELTES, candidato ao cargo de deputado federal na eleição de 2018, teve as contas de campanha aprovadas com
ressalvas com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por utilização indevida do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
Atualizado o cálculo do montante, o candidato foi intimado para recolher R$ 7.177,11 (sete mil, cento e setenta e sete reais e onze centavos).
Tempestivamente, aportou no feito comprovante bancário de pagamento integral da quantia (ID 1917533).
Assim, restou cumprida a determinação contida no acórdão que analisou as contas, prescindindo comunicação da quitação do débito à Zona
Eleitoral de domicílio do candidato, conforme requerido na petição ID 1917433, vez que a sanção imposta não gera anotação alguma no
cadastro eleitoral.
Anote-se.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602791-69.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602791-69.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN DEPUTADO ESTADUAL, LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANO ROSA PAVANATTO - RS110501
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN, ao cargo de deputado estadual,
pertinentes ao pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em
decorrência da utilização de recursos de origem não identificada.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, no seu artigo 34 § 3º prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional por utilização de recursos de origem não identificada, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 3.383,49 (três mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos),
conforme demonstrativo juntado aos autos ID 1879783.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, 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 0602988-24.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602988-24.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALOISIO TALSO CLASSMANN DEPUTADO ESTADUAL, ALOISIO TALSO CLASSMANN
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GUIDO CLASSMANN - RS27719
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato ALOISIO TALSO CLASSMANN, ao cargo de deputado estadual, pertinentes ao
pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da
utilização de recursos de origem não identificada e aplicação irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, no seu artigo 34 § 3º e art. 82, §2º prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional por utilização de recursos de origem não identificada e por malversação de recursos do fundo
em apreço, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 8.845,26 (oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos),
conforme demonstrativos juntados aos autos ID 1930333 e ID1930383.
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Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, 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, 21 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0603182-24.2018.6.21.0000
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - 0603182-24.2018.6.21.0000 - Pelotas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
AUTOR: POR UM RIO GRANDE JUSTO 13-PT / 65-PC DO B
Advogados do(a) AUTOR: OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO - RS30847, IAN CUNHA ANGELI - RS86860B, MARCELO GAYARDI
RIBEIRO - RS57139, EDSON LUIS KOSSMANN - RS47301, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS25419, MAICON DUARTE KUHN RS111478
RÉU: RIO GRANDE DA GENTE 45-PSDB / 14-PTB / 10-PRB / 23-PP/31-PHS / 18-REDE / 11-PP, EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO
LEITE, RANOLFO VIEIRA JUNIOR, PAULA SCHILD MASCARENHAS
Advogados do(a) RÉU: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799, EVERSON
ALVES DOS SANTOS - RS104318, JOSE LUIS MARASCO CAVALHEIRO LEITE - RS5889
Vistos, etc.
1. A COLIGAÇÃO POR UM RIO GRANDE JUSTO 13-PT/65-PC DO B, por seus advogados, com fundamento no art. 121, § 4º, III da
Constituição Federal e 276, II, "a", do Código Eleitoral, interpõe recurso ordinário (ID 1805383) e EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO
LEITE, RANOLFO VIEIRA JUNIOR e COLIGAÇÃO RIO GRANDE DA GENTE (PSDB, PTB, PPS, PRB, PHS, REDE, PP) interpõem recurso
especial (ID1825683), com fundamento no art. 121, § 4º, I da Constituição Federal e 276, I, "a", do Código Eleitoral, ambos os recursos contra
o acórdão exarado (ID 1097233), que, nos autos do processo em epígrafe, por unanimidade, julgou parcialmente procedente nos termos do
voto da relatora, confirmando a decisão liminar que proibiu a veiculação do material impugnado, aplicando, individualmente, por infração ao art.
73, inc. I, da Lei n. 9.504/97, multa no valor de dez mil UFIR - convertida para o montante de R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um
reais) - à COLIGAÇÃO O RIO GRANDE DA GENTE (PSDB/PTB/PRB/PPS/PHS/REDE/PP), EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE e
PAULA SCHILD MASCARENHAS; e multa no valor de cinco mil UFIR - convertida para R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) - a RANOLFO VIEIRA JÚNIOR. O Acórdão restou assim ementado:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PROCESSOS
REUNIDOS POR CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA.
ELEIÇÕES 2018. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A realização de propaganda eleitoral nas dependências de bem público configura a conduta
vedada descrita no art. 73, inc. I, da Lei n. 9.504/97. No caso, incontroversa a veiculação, no horário eleitoral gratuito, de propaganda contendo
áudios e imagens captados no interior do Centro de Atendimento ao Autista de Pelotas, divulgando reunião com mãe de crianças atendidas.
Finalidade eleitoral evidenciada. Uso da estrutura da instituição e dos serviços lá prestados em favor de campanha eleitoral. Caracterizado o
prejuízo à isonomia entre os candidatos concorrentes. 2. Art. 73, inc. III, da Lei das Eleições. A condenação por conduta vedada requer prova
inequívoca da ocorrência do ilícito. Não demonstrada, ao longo da instrução processual, a alegada utilização de servidor público na realização
da propaganda. 3. A promoção pessoal de autoridade vedada pelo art. 74 da Lei n. 9.504/97 é aquela verificada no âmbito de publicidade
institucional dos órgãos de governo, situação que não se confunde com propaganda eleitoral. Ilícito não configurado. 4. Art. 40 da Lei das
Eleições. A representação por conduta vedada e a ação de investigação judicial eleitoral são ações de natureza cível-eleitoral, não
comportando discussão acerca de suposto crime por uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou
semelhantes às empregadas por órgão de governo. Matéria penal. 5. Abuso de poder político. O ilícito ocorre quando o agente público
desborda da função, cargo ou emprego público para favorecer candidato, desequilibrando a disputa eleitoral, na forma do art. 22 da Lei
Complementar n. 64/90. Para a caracterização do abuso, considerando as suas consequências, deve ser analisada a gravidade das
circunstâncias que permeiam o caso concreto. Na espécie, não vislumbrada gravidade suficiente para atrair as duras penas - cassação de
registro, diploma ou mandato e decretação de inelegibilidade - previstas no inc. XVI do art. 22 da Lei Complementar n. 64/90. 6. Penalidade. A
relevância do fato, vislumbrada na própria propaganda levada ao ar e disponibilizada na internet, dada a exposição de menores atendidos em
instituição especial, comporta a fixação de multa acima do patamar mínimo legal para a coligação e para o candidato ao cargo de Governador,
na dupla condição de praticantes e de beneficiários da conduta vedada e para a agente responsável, prefeita municipal, a quem cabia zelar
pela instituição, por ter anuído e acompanhado a realização da propaganda. Aplicação da penalidade pecuniária no mínimo legal ao candidato
ao cargo de Vice-Governador, apenas na condição de beneficiário, por não haver prova de que tenha concorrido diretamente para a prática
ilegal. 7. Procedência parcial.
Opostos embargos de declaração pelos recorrentes (IDs 1202933 e 1302183), um dos aclaratórios não foi conhecido e o outro rejeitado,
consoante os termos do acórdão proferido (ID 1778433), conforme a ementa que segue:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DUPLA OPOSIÇÃO.
JULGAMENTO CONJUNTO. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELA COLIGAÇÃO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE.
DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS CANDIDATOS. GOVERNADOR E VICE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
NÃO RECONHECIDAS. REJEIÇÃO. 1. Os aclaratórios servem para afastar obscuridade, contradição ou omissão, assim como sanar erro
material que possa emergir do acórdão, nos termos do art. 275, caput, do Código Eleitoral c/c o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2.
Embargos opostos pela coligação. Inobservado o prazo de três dias previstos no art. 275, § 1º, do Código Eleitoral. Intempestividade. Não
conhecido.3. Embargos opostos pelos candidatos. Suscitada a existência de omissão e contradição. Acórdão adequadamente fundamentado
com as razões suficientes para formação do convencimento dos integrantes do Pleno deste Tribunal, em franco detrimento dos pontos ora
indicados como omissos e contraditórios e em conformidade com a normativa do art. 371 do Código de Processo Civil. Rejeição.
O autor da ação, ora recorrente pela via ordinária, busca tão somente a majoração da condenação imposta aos réus, destacando a ausência
de elementos que fundamentaram a dosimetria da penalidade pecuniária aplicada, salientando decisões de arrimo à tese recursal sustentada.
Os réus da ação, também ora recorrentes pela via especial, buscam a exclusão ou minoração sanção pecuniária. Asseveram a violação do art.
73, I, da Lei 9.504/97, porquanto premissas fáticas estabelecidas pelo próprio TSE não se verificaram no caso em tela, premissas que seriam
fundamentais para condenação. Sinalam a violação dos artigos 275 do Código Eleitoral e 371 e 1022 do Código de Processo Civil, em
referência ao art. 73, I, da Lei 9.504/97, uma vez que no acórdão as premissas não foram claras quanto a ausência de prejuízo aos trabalhos
da administração e ausência de tratamento desigual entre candidatos. Argumentam violação do art. 73 da Lei 9.504/97 em face da ausência do
prévio conhecimento do candidato ao cargo de vice-governador. Ao final requerem a anulação do acórdão para novo julgamento e,
subsidiariamente, a reforma do acórdão para que haja o julgamento pela improcedência dos pedidos.
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Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade e, de início, importa destacar que a tipicidade recursal prevista no art.
276 I e II do Código Eleitoral, estabelece adequação restrita, em que, tanto o recurso especial, como o recurso ordinário podem ser manejados
em situações específicas.
Todavia, em atenção aos axiomas da tipicidade, adequação e fungibilidade recursal, e para que seja mantida a simetria no processamento dos
recursos, recebo o recurso ordinário manejado pela parte autora como recurso especial, a fim de que não haja análise divergente no tocante
ao pressupostos intrínsecos dos recursos.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: as partes encontras-se legitimadas e as irresignações são
regulares e foi aforada tempestivamente, conheço dos recursos e passo a analisá-los.
Recursos Especiais
É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes. O recurso especial não se presta para rediscussão de situações fáticas já apreciadas, sendo caminho processual estreito em que
as abordagens jurídicas não comportam reexame de prova.
A controvérsia ainda pendente no processo, articulada nas peças recursais de ambas as partes, está limitada ao montante da condenação e
aos critérios de mensuração que resultaram no valor da multa aplicada, matéria que não possui enquadramento legal para processamento do
recurso na forma do art. 276, I, do Código Eleitoral.
A análise dos elementos e fatos dos autos, seja para majorar, reduzir ou excluir a sanção pecuniária aplicada com a análise do caderno
probatório, o já que foi considerado no acórdão em juízo de cognição plenária, que não comporta revaloração na esfera recursal especial.
Desse modo, aos desdobramentos envolvendo a prova dos autos e a repercussão pecuniária no valor das multas aplicadas, não enseja
apreciação pela instância superior face o exaurimento da cognição e pelas limitações legais impostas ao processamento dos recurso, não se
podendo deixar de sinalar que os acórdãos atacados produziram manifestação consistente e fundamentada acerca da prova produzida e do
mérito do processo.
Por fim, conforme proclama o enunciado da Súmula n. 24 do c. TSE1, teses já abordadas no julgamento do feito, conduzem ao reexame do
conjunto fático-probatório e ao reexame de teses, o que é defeso em sede de recurso especial.
Pelo exposto, não admito os presentes recursos especiais.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602483-33.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602483-33.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA DEPUTADO ESTADUAL, LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO WALTRICK RIBAS - RS66527
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral de LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA, candidato ao cargo de deputado estadual no
pleito de 2018, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por recebimento de recursos procedentes de fontes vedadas.
Intimado para recolher o valor de R$ 515,37 (quinhentos e quinze reais e trinta e sete centavos), o candidato acostou ao feito comprovante do
tempestivo recolhimento da integralidade da quantia.
Assim, provada a quitação, declaro extinto o débito.
Anote-se.
Publique-se.
Arquive-se.
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0600442-30.2017.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600442-30.2017.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
INTERESSADO: JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2009 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$ 3.020,54 (três mil e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) conforme
demonstrativo ID 1931033.
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.
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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.

Atos da Corregedoria
Edital
EDITAL CRE N. 02/2019
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Marilene Bonzanini, Corregedora Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que, em conformidade com o disposto nos arts. 121, § 2º, da Constituição Federal, e 32,
parágrafo único, do Código Eleitoral, combinado com os arts. 3º, § 3º, da Resolução TSE n. 21.009/2002, e 3º, da Resolução TRE n. 165/2007,
encontrar-se-ão vagas as jurisdições das zonas eleitorais abaixo elencadas, para preenchimento:
a contar de 27 de março de 2019: 136ª Zona Eleitoral – Caxias do Sul;
a contar de 29 de março de 2019: 85ª Zona Eleitoral – Torres;
a contar de 1º de abril de 2019: 76ª Zona Eleitoral – Novo Hamburgo.
De conformidade com o estabelecido no § 1º do art. 3º da Resolução TRE supramencionada, o prazo é de 5 dias úteis, a contar da data de
publicação inclusive, para que os interessados apresentem a sua habilitação, por intermédio do correio eletrônico pessoal funcional do TJ/RS,
dirigido à Desembargadora Corregedora Regional Eleitoral, e enviada ao correio eletrônico da Corregedoria (cre@tre-rs.jus.br), observados os
impedimentos previstos no § 3º do art. 14 do Código Eleitoral. A habilitação deverá estar acompanhada de termo de compromisso de
comparecimento regular à sede do cartório eleitoral (Anexo), nos termos dos arts. 1º e 2º da Resolução TRE n. 268/15. Eu, Ana Gabriela de
Almeida Veiga, Titular de Ofício de Justiça, preparei e conferi. Tribunal Regional Eleitoral, Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2019.
DESA. MARILENE BONZANINI, Corregedora Regional Eleitoral.
ANEXO
HABILITAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO
Senhora Corregedora Regional Eleitoral, Venho, por intermédio deste, em atenção ao Edital CRE n. (número)/(ano), habilitar-me à vaga
perante a (número)ª Zona Eleitoral de (Município). Declaro, para os devidos fins, o compromisso de comparecer regularmente à sede do
respectivo cartório eleitoral, em cumprimento ao disposto nos artigos 1º e 2º da Resolução TRE-RS n. 268/2015. (nome) Juiz de Direito.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 039/2019
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
Desembargador
Jorge
Presidente do TRE-RS

Luís

NÚMERO DE VALOR UNITÁRIO
DIÁRIAS
Dall'Agnol,

1,5

R$ 700,00

ADICIONAL¹
VALOR LÍQUIDO
Ida: Retorno: R$168,00

R$1.218,00

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Florianópolis-SC
11 a 12-3-2019.
Participação no jantar de posse da Cônsul Honorária do Grão-Ducado de Luxemburgo, dias
MOTIVO:
11 e 12-3-2019. Proc.: 0299/2019.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 07-3-2019
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 040/2019
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,
Corregedora Regional Eleitoral do TRE/RS
DESTINO:

NÚMERO DE VALOR UNITÁRIO
DIÁRIAS
1,5

R$ 700,00

ADICIONAL¹
VALOR LÍQUIDO
Ida: Retorno: R$168,00

R$1.218,00

Rio de Janeiro/RJ
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DESLOCAMENTO:

10 e 11-03-2019.
Posse do Presidente e Vice-Presidente do TRE do Rio de Janeiro, no dia 11-3-2019. Proc.:
MOTIVO:
306/2019.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 07-3-2019
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

Despachos
PROCESSO 0603141-57.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603141-57.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: SERGIO PANASUK
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: SERGIO PANASUK
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 2004583, 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, 8 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0603148-49.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603148-49.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: VANDERLEI BORN CALDEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: VANDERLEI BORN CALDEIRA
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 1996033, 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, 8 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0603143-27.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603143-27.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: JOAO BATISTA PINTO
SILVEIRA PARTES:REQUERENTE: ROGERIO CHIMANSKI DA FONTOURA
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ROGERIO CHIMANSKI DA FONTOURA
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 2004783, 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, 8 de março de 2019.
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ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0603410-96.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603410-96.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
PARTES:REQUERENTE: SAMIRA PEREIRA DA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660, LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SAMIRA PEREIRA DA COSTA DEPUTADO FEDERAL, SAMIRA PEREIRA DA COSTA
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 2004133, 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, 8 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0603102-60.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603102-60.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANA PIRES DA SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, FABIANA PIRES DA SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANA PIRES DA SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, FABIANA PIRES DA SILVEIRA
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 2004233, 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, 8 de março de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0603106-97.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603106-97.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: JOAO BATISTA PINTO
SILVEIRA PARTES:REQUERENTE: GABRIEL GONCALVES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: GABRIEL GONCALVES DA SILVA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2004733, 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, 8 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0603094-83.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603094-83.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: JOAO BATISTA PINTO
SILVEIRA PARTES:REQUERENTE: ALEXANDRE PERES SIMON
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
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REQUERENTE: ALEXANDRE PERES SIMON
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 1998283, 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, 8 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0601999-18.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0601999-18.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: MARILENE BONZANINI
PARTES:REQUERENTE: BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA
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 2004333, 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, 8 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602983-02.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602983-02.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: EDUARDO VIRISSIMO
Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS BARBOSA - RS96890
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: EDUARDO VIRISSIMO
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 1997583, 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, 8 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0603123-36.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603123-36.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: JUSCELINO VIEIRA MARQUES
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: JUSCELINO VIEIRA MARQUES
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 2004483, 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, 8 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA,
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Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP

ZONAS ELEITORAIS

10ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 010/2019 - 010ª ZE
O Doutor CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES, Juiz Eleitoral Substituto da 10ª Zona de Cachoeira do Sul-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na rua XV de Novembro, 563, em
Cachoeira do Sul/RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, caput, e seu §4º, da Lei n.
9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, do seguinte partido político:
Partido Popular Socialista – PPS.
Responsável: Antonio Rafael da Rosa Vargas – Presidente;
Responsável: Cesar Luis Baumgratz – Presidente;
Responsável: Nelson Jose Azevedo Junior – Tesoureiro;
Responsável: Alessandro Paulo Ribeiro – Tesoureiro;
Responsável: Fernanda Biskup da Luz - Tesoureiro.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Cachoeira do Sul-RS, 13 de fevereiro de 2019.
Eu, Leandro Martins Moraes, Chefe de Cartório da 10ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES,
Juiz Eleitoral Substituto.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 08/2019 - 010ª ZE
O Doutor CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES, Juiz Eleitoral Substituto da 10ª Zona de Cachoeira do Sul-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na rua XV de Novembro, 563, em
Cachoeira do Sul/RS, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, do seguinte partido político:
Partido da República - PR de Cachoeira do Sul.
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.
Cachoeira do Sul-RS, 06 de fevereiro de 2019.
Eu, Leandro Martins Moraes, Chefe de Cartório da 10ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES,
Juiz Eleitoral Substituto.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2019 - 010ª ZE
O Doutor CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES, Juiz Eleitoral Substituto da 10ª Zona de Cachoeira do Sul-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na rua XV de Novembro, 563, em
Cachoeira do Sul/RS, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, do seguinte partido político:
Partido Social Cristão - PSC de Cachoeira do Sul.
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.
Cachoeira do Sul-RS, 07 de fevereiro de 2019.
Eu, Leandro Martins Moraes, Chefe de Cartório da 10ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES,
Juiz Eleitoral Substituto.
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15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-67.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) WILSON ANTONIO MOREIRA-OAB 50304)
RESPONSÁVEL(S) : WILSON ANTÔNIO MOREIRA E OCIEL POLES RIBEIRO (ADV(S) WILSON ANTONIO MOREIRA-OAB 50304)
Vistos, etc.
Acolho o relatório de exame preliminar e determino a intimação do partido para que complemente a documentação apontada no prazo de 20
(vinte) dias, de acordo com o previsto no art. 34, §3º da Res. TSE 23.546/17. O interessado deverá comparecer ao cartório eleitoral da 15ª
Zona, situado na Rua Venâncio Aires, n. 688, sala 103, em Carazinho/RS, para obtenção da íntegra do documento.
Decorrido o prazo e havendo os elementos mínimos para a aplicação dos procedimentos técnicos de análise, expeça-se o relatório de exame
das contas e, sendo constatadas irregularidades, intime-se o prestador para que se manifeste, sobre os apontamentos no prazo de 30 dias.
Após, expeça-se o parecer conclusivo e dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral pelo prazo de 20 dias. Constatando-se ainda a existência de
irregularidades apontadas no parecer conclusivo e/ou na manifestação do Ministério Público Eleitoral, intime-se a agremiação e os seus
responsáveis para que apresentem defesa, no prazo de 15 dias na forma do art. 38 da supracitada resolução.
Após, retornem os autos conclusos.
Carazinho, 08 de março de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-08.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleitoral 2018
PROCEDÊNCIA: Coqueiros do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) GABRYEL OTT IHME-OAB 97436 E PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
RESPONSÁVEL(S) : ILGO ODALVO DICKEL E VALOIR CHAPUIS (ADV(S) GABRYEL OTT IHME-OAB 97436 E PAULO ROBERTO IHMEOAB 32558)
De ordem do Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona, intimo a agremiação partidária e seus responsáveis para, querendo, manifestarem-se, no
prazo de 3 (três) dias, do Parecer Conclusivo das contas, que está disponível na sede do Cartório Eleitoral em Carazinho, Rua Venâncio Aires,
n. 688, sala 103.
Carazinho, 07 de março de 2019
ANDRÉA FERRETTO RICHTER
Chefe do Cartório da 015ª ZE

18ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-77.2018.6.21.0018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHA-OAB 23404)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO ELIAS RIBAS MADEIRA (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHA-OAB 23404), JOSÉ ALBERTO
MADEIRA CORREA (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHA-OAB 23404)
Vistos.
Constato que há entre as agremiações partidárias clara equivalência nas circunstâncias atinentes à identificação dos depositantes – ausência
do registro do CPF em razão de entendimento da Caixa Econômica Federal - que poderão implicar penalização ao partido pela caracterização
de receita de origem não identificada. Necessário, assim, seja dado tratamento isonômico visando garantir igualdade de oportunidades em
situações análogas, assim, como decidido na PC 6-32.2018.6.21.0018 determino sejam consideradas corretas as informações prestadas nos
relatórios de contribuições/doações recebidas de modo a impedir castigo em razão de “ato de terceiro que não lhe está subordinado”
Ao Cartório para que prossiga na análise das contas com emissão de parecer conclusivo.
Dom Pedrito, 07 de março de 2019
ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-52.2015.6.21.0018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
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JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHA-OAB 23404)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ PEDRO MARQUES RICCHETTI E JEZIEL GOMES DE MORAIS (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHAOAB 23404), MARIA REGINA LEITE BOUCINHA
MUNICÍPIO(S) : DOM PEDRITO
Vistos.
Considerando o fundamento do requerimento proposto pela agremiação partidária defiro o pedido para prorrogar, por dois meses, o prazo para
a presentação do comprovante.
Após a apresentação do comprovante de pagamento ou ao final do prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Comunique-se.
Dom Pedrito, 07 de março de 2019
ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE

24ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO 10/2019
O Doutor André Elias Atalla, Juiz Eleitoral Substituto da 024ª Zona de Itaqui-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que a Sra. Taís Micheli Soares Bacelar fica intimada, pelo
presente, do despacho proferido nos autos da PC Nº 17-43.2018.6.21.0024, à folha 22, para que se manifeste no prazo de 3 (três) dias sobre
as informações e documentos apresentados no processo.
PRAZO CONTADO DA DATA DE PUBLICAÇÃO
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral Substituto mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no local de costume.
Itaqui-RS, 07 de março de 2019.
Eu, Lisiane da Silva Oliveira, Chefe de Cartório Substituta da 024º Zona Eleitoral, preparei e conferi.
André Elias Atalla,
Juiz Eleitoral Substituto.

25ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 11/2019 - 25 ZE/RS
O Doutor Bruno Barcellos de Almeida, Juiz Eleitoral da 25ª Zona de Jaguarão-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o
presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Andrade Neves, 758, em Jaguarão, RS, foi
apresentada, neste Cartório Eleitoral, DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA do Partido Democrático Trabalhista
– PDT de Jaguarão, relativa ao exercício de 2017.
OBJETO: Publicidade da referida declaração de ausência de movimentação financeira do exercício de 2017 do PDT de Jaguarão, RS e
abertura de prazo para sua impugnação.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar a declaração de ausência de
movimnetação financeira apresentada pelo PDT, com o prazo de 3 (três) dias para impugná-la, devendo apresentar petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS.
Jaguarão-RS, 20 de Fevereiro de 2019. Eu, André Luiz Bedin Ferreira, Chefe de Cartório da 25ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-18.2018.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
RESPONSÁVEL(S) : GABRIEL MEDEIROS CHATI E CASSIO VINICIUS ARAUJO SPOSITO
Vistos.
Ciente.
Determino a abertura de vista aos interessados, para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no
prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 767, alínea “V” da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral – CNJE.
Diligências legais.
Jaguarão, 07 de março de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA - Juiz Eleitoral da 025ª ZE
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30ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 11/2019
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 Socialista Brasileiro – PSB
Dirigentes Responsáveis: Sérgio Luis da Rosa Aragon - Presidente João Alberto de Mello Carrets - Tesoureiro PC n. 62-29.2018.6.21.0030
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, 11 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.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2019 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-59.2018.6.21.0030
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS ELEIÇÕES GERAIS 2018 - ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUÍZA ELEITORAL: CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
PARTIDO(S) : JOSÉ AIRTON PINTO COSTA LEITES, ANDERSON DA SILVA VERA E PARTIDO SOCIAL LIBERAL- PSL (ADV(S) ALEX
FABIANO GONÇALVES CEZAR-OAB 88650)
Vistos.
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL de Santana do Livramento/RS, relativamente
às Eleições Gerais de 2018.
Transcorrido o prazo legal, o cartório acostou informação de que o partido e seus dirigentes não prestaram contas.
Notificado, o partido e seus responsáveis informaram, em 28 de dezembro de 2019, que não foi possível enviar o arquivo de prestação de
contas pois o CNPJ do órgão provisório municipal não consta na base de dados do TSE.
Intimado, em 17 de janeiro de 2019, o partido teve um prazo de 05 (cinco) dias para atualizar seu registro, informando seu CNPJ junto ao
SGIP, Sistema de cadastro Partidário da Justiça Eleitoral. Assim, em consulta a esse sistema no dia 21 de fevereiro de 2019, o partido
continua com o seu registro não vigente.
O Ministério Público emitiu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 33).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
A agremiação, além de não ter apresentado as contas parciais (art. 50,§ 1º e § 4º, da Res. do TSE 23.553/2017), também não apresentou a
prestação de contas final, referente às Eleições de 2018 que deveria ter sido prestada à Justiça Eleitoral até 17 de novembro de 2018, nos
termos do art. 52, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Decorrido o prazo legal, as contas não foram apresentadas.
Depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, sob pena de revelia, o órgão partidário e os responsáveis permaneceram omissos
no que se refere à apresentação das Contas Eleitorais 2018.
O Ministério Público emitiu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas.
Dispõe o art. 83 da Resolução n. 23.553/17, do Tribunal Superior Eleitoral:
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.
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 órgão municipal, até que sejam apresentadas, conforme determina o art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Há de se observar que, em decorrência da omissão partidária, não há nos autos elementos mínimos a viabilizar a análise da prestação de
contas.
Pelo exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL de Santana do Livramento/RS, na forma do art. 77,
IV, a, da Res. TSE 23.553/2017. Condeno a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro órgão
municipal, com fundamento no art. 83, II, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Publique-se.
Após, com o trânsito em julgado:
Comuniquem-se, através de ofício de ordem, os órgãos de direção Nacional e Estadual do respectivo partido a perda ao direito ao recebimento
de quotas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão.
Comunique-se, através de ofício de ordem, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, com cópia desta decisão, para que seja
registrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, a suspensão da anotação do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
de Santana do Livramento/RS, até que seja regularizada a prestação de contas das Eleições de 2018.
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Efetue-se o registro da omissao das contas no sistema SICO, para o fim de suspender o repasse do fundo partidário.
Realizadas as determinações, arquivem-se os autos com baixa.
Sant'Ana do Livramento, 28 de fevereiro de 2019
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
Juíza Eleitoral da 030ª ZE

34ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2019 - 34ª ZE/RS
Assunto: Prestação de Contas Partidária – Exercício Financeiro 2017
Classe PC - Processo n. 46-63.2018.6.21.0034
Protocolo: 18.847/2018
Partes:
Partido: REDE SUSTENTABILIDADE – REDE
Adv.: Reginaldo Bacci Acunha - OAB/DF 16.333 e OAB/RS 784.134 A
Responsáveis: Reginaldo Bacci Acunha e Vicente Renato Rochedo (Adv.: Reginaldo Bacci Acunha - OAB/DF 16.333 e OAB/RS 784.134 A)
Município: Pelotas/RS
Despacho:
“R.h.
Notifique-se o partido e os responsáveis para que se manifestem acerca do inteiro teor do relatório de diligências, no prazo de 30 dias.
Em 07/03/2019.
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR,
Juiz Eleitoral Substituto da 34ª Zona.”
“RELATÓRIO PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
(Art. 35 da Res. TSE 23.546/17)
Submete-se a apreciação superior o presente relatório, referente a prestação de contas do REDE SUSTENTABILIDADE - REDE, abrangendo
a movimentação financeira do Exercício 2017, referente ao Município de Pelotas, tendo em vista que a análise técnica das contas procedeu-se
de acordo com o art. 35 da Res. TSE 23.546/17, tendo a equipe técnica constatado as seguintes irregularidades/impropriedades:
1) Não há relação entre o doador constante nos extratos bancários (fls. 10-20) e o declarado pelo partido no demonstrativo de contribuições
recebidas (fls. 94-95) das seguintes receitas:
Dia

Valor

Doador - Extrato

Doador - Demonstrativo

05/01/2017

R$ 330

FABIANE VIEIRA CRUZ

VICENTE R. R. HYPOLITO

10/01/2017

R$ 800

FABIANE VIEIRA CRUZ

VICENTE R. R. HYPOLITO

10/03/2017

R$ 1.000

REDE SUSTENTABILIDADE

REGINALDO BACCI ACUNHA

14/03/2017

R$ 440

REDE SUSTENTABILIDADE

REGINALDO BACCI ACUNHA

14/03/2017

R$ 50

REDE SUSTENTABILIDADE

REGINALDO BACCI ACUNHA

Manifestem-se as partes acerca das referidas inconformidades.
2) No dia 13/02/2017, houve transporte de saldo para a conta 252182 - Agência 2950 no valor de R$ 1.238,79 feito pelo diretório municipal do
partido. Ambas as contas pertencentes ao REDE de Pelotas.
Manifestem-se as partes acerca do doador originário de tal quantia.
Caso se trata de dinheiro do próprio diretório, especifiquem as partes se os recursos forem decorrentes de alienação/locação de bens e
produtos próprios, comercialização de bens ou produtos, realização de eventos ou rendimentos de aplicações financeiras, nos termos do art.
5º, V da Res. TSE nº 23.546/17, sob pena da quantia ser recolhida ao Tesouro Nacional por tratar-se de recurso de origem não identificada.
3) As receitas contidas nos extratos bancários (fls. 10-20) do dia 13/02/2017, no valor de R$ 1.228,79, cujo doador é o partido Rede
Sustentabilidade, não constam no Demonstrativo de Contribuições Recebidas.
Manifestem-se as partes acerca das diferenças acima mencionadas.
4) O total de receitas no valor de R$ 6.487,00 informado pelo partido no Demonstrativo de Receitas e Gastos (fl. 91) não confere com o valor
de R$ 7.725,79 constante nos extratos bancários de fls. 10-20.
Da mesma forma, o total de despesas no valor de R$ 6.445,92 contidos no Demonstrativo de Receitas e Gastos (fl. 91) não confere com o
valor de R$ 7.684,71 contido nos extratos bancários de fls. 10-12.
Manifestem-se as partes acerca das diferenças de despesas e receitas acima mencionadas.
Isso posto, nos termos do art. 35, § 3º, I, da Res. TSE 23.546/17, entendo pela necessidade de abertura de prazo de 30 (trinta) dias para que
as partes se manifestem e/ou sanem as inconsistências.
É o parecer. Em 07 de março de 2019. Renata Luiz Mussi,
Examinadora Designada.”

37ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2019 - 37 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-26.2018.6.21.0037
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO ALBERTO CORRÊA HENNING
PARTIDO(S) : PARTIDO MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) ROSANA VASCONCELLOS DUTRA-OAB 98198)
RESPONSÁVEL(S) : JANIR DE SOUZA BRANCO E REGIMAR HERNANDES DA ROSA
VISTOS,
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de Rio Grande/RS, referente ao
exercício de 2017.
As contas foram apresentadas em 30/04/2018.
Publicado o edital, não houve impugnação.
Intimado a prestar esclarecimentos sobre o exame preliminar (fls. 94/96), e o exame de prestação de contas (fls. 100 e 101), em ambas
oportunidades o partido não se manifestou.
Analisadas as contas pela unidade técnica, foi emitido parecer conclusivo pela desaprovação, às fls. 107 e 108.
O Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou sejam julgadas as contas desaprovadas, às fls. 110 e 110-v.
É breve o relato.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Registro, inicialmente, que a análise técnica das contas do exercício financeiro de 2017 deve observar as normas estabelecidas pela Lei n.
9.096, de 19 de setembro de 1995 e examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE nº 23.464/2015 (Resolução TSE n.
23.546/2017, art. 65, §3º, inciso II).
No caso em análise, a Prestação de Contas foi instruída com os documentos arrolados na Resolução-TSE nº 23.464/2015 e apresentada
tempestivamente pelo Partido. Após o trâmite regular, persistiram irregularidades:
A agremiação não apresentou as seguintes peças e documentos;
1-Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15), conforme
apontamentos do relatório preliminar, do relatório de exame e do parecer conclusivo;
2-Balanço Patrimonial, conforme previsto no art. 4º, V, “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015;
3-Demonstração do Resultado, conforme previsto art. 4º, V, “a” da Resolução TSE nº 23.464/2015;
4-Demonstrativo de Fluxo de Caixa, conforme previsto no art. 29, XVIII da Resolução TSE nº 23.464/2015.
A falha apontada no item 1, contraria o disposto no art. 30 da Lei 9.096/95 e nas Resoluções 23.464/2015 e 23.546/2017 que regulamentam a
matéria, pois a comprovação de entrega da escrituração contábil digital à Receita Federal é dever trazido pela Res. TSE n. 23.464/2015 e que
passou a ser obrigatória, em âmbito municipal, para o exercício financeiro em análise (art. 66, Res. 23.546/2017).
A omissão na entrega dos demonstrativos elencados nos itens 2, 3 e 4, contrariam os dispostos nos arts. 4º e 29 da Resolução TSE nº
23.464/2015, peças fundamentais para a análise das contas.
Em conclusão, nos termos do art. 46 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias. Nesse contexto, considerando a existência de irregularidades que comprometam a transparência ou a confiabilidade das contas
apresentadas, a desaprovação é a medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Assim, considerando as observações da área técnica e do Ministério Público Eleitoral, DESAPROVO as contas apresentadas pelo
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de Rio Grande/RS, referentes ao Exercício de 2017, forte no art. 46, inciso
III, alínea a, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
CONDENO a agremiação à suspensão, com perda, dos repasses do Fundo Partidário pelo período de 01 (um) ano, nos termos do art. 47, I, da
Res. TSE 23.464/2015, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, comunique-se sobre a presente decisão ao TRE e ao TSE, através da atualização do Sistema SICO (Sistema de
Informações de Contas), e aos Diretórios Regional e Nacional do PSB, na forma do art. 60, I, a, da Res. TSE 23.464/15.
Oportunamente, baixe-se e arquive-se.
Rio Grande, 28 de fevereiro de 2019
FERNANDO ALBERTO CORRÊA HENNING
Juiz Eleitoral da 037ª ZE

42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 034/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 54-16.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES, MARA GUACIRA ALVES E ANTÔNIO JAPIR TEIXEIRA DA SILVA
Município: Santa Rosa/RS
Adv: Dr. Antônio Vilson Pereira – OAB/RS 56.049
Vistos.
Conforme determina o art. 70 da Res. TSE 23.553/2017, notifique-se o partido político para que manifeste-se sobre o relatório de diligência, no
prazo de 3 dias.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 07 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
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NOTA DE EXPEDIENTE 035/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 72-37.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, ADÍLSON JOSÉ DA COSTA E GUERINO PEDRO PISONI
Município: Porto Mauá/RS
Adv: Dra. Zenaide Regina Lenz – OAB/RS 60.041
Vistos.
Conforme determina o art. 70 da Res. TSE 23.553/2017, notifique-se o partido político para que manifeste-se sobre o relatório de diligências,
no prazo de 3 dias.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 07 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 036/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 78-44.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, JOSÉ LEOMAR DE SOUZA E DAIANE TIBULO.
Município: Tuparendi/RS
Adv: Dra. Daiane Tibulo – OAB/RS 93.123
Vistos.
Conforme determina o art. 70 da Res. TSE 23.553/2017, notifique-se o partido político para que manifeste-se sobre o relatório de diligências,
no prazo de 3 dias.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 07 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 037/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 76-74.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, RODRIGO LUÍS DE OLIVEIRA E JAIR ZALAMENA.
Município: Tuparendi/RS
Adv: Dr. Olavo Osmar Pawlak – OAB/RS 106.667
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, 06 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-27.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES GERAIS DE 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) REGINALDO COELHO DA
SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
RESPONSÁVEL(S) : REGINALDO COELHO DA SILVEIRA E ARMINDO FERREIRA DE JESUS (ADV(S) REGINALDO COELHO DA
SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
Vistos.
O parecer técnico conclusivo (fl. 41) aponta intempestividade na entrega das contas finais, sendo que se trata de impropriedade sobre a qual
os prestadores de contas não tiveram a oportunidade de manifestação.
INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de 3 (três) dias, contados da intimação, vedada a juntada de documentos
que não se refiram especificamente à impropriedade apontada.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 07 de março de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-93.2017.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
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PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) ANDRÉ LUIZ SIVIERO-OAB 48760,
INDIAMARA PIRES DA SILVA BUHLER-OAB 88113, OSCAR MEDEIROS RAMOS-OAB 30339 E VICTOR SERGIO PEREIRA DA ROSA-OAB
41983)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO FERNANDO SELISTRE, ANTONIO CESAR COLLAR E DIRCEU LUIZ LOPES MACHADO (ADV(S)
INDIAMARA PIRES DA SILVA BUHLER-OAB 88113, OSCAR MEDEIROS RAMOS-OAB 30339 E VICTOR SERGIO PEREIRA DA ROSA-OAB
41983)
Vistos.
Após a juntada do parecer conclusivo, o qual está em fase final de elaboração (certidão de fl. 170), dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 07 de março de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-49.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES GERAIS DE 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS
RESPONSÁVEL(S) : VAGNER LINO TEDESCO E JOSEMAR RAIMUNDO BANDEIRA
Vistos.
Proceda o cartório eleitoral com a notificação do partido, bem como do presidente e do tesoureiro, para que, no prazo de 3 (três) dias,
constituam defensor, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas, conforme determina o art. 101, § 4º, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 07 de março de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-42.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES GERAIS DE 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA
SILVA-OAB 106813)
RESPONSÁVEL(S) : EDENILSON DOS SANTOS COSTA E EDERICH HERBERT ZIMMER (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA SILVA-OAB
106813)
Vistos.
Proceda o cartório eleitoral com a notificação do partido, bem como do presidente e do tesoureiro, para que, no prazo de 3 (três) dias,
constituam defensor, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas, conforme determina o art. 101, § 4º, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 07 de março de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-87.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS DE 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE CARAÁ (ADV(S) RAMIRO MEREGALLI DA SILVEIRA-OAB
93387)
RESPONSÁVEL(S) : SANTINO TELMO GOMES E MAGDIEL DOS SANTOS SILVA (ADV(S) RAMIRO MEREGALLI DA SILVEIRA-OAB
93387)
Vistos.
O parecer técnico conclusivo (fl. 39) aponta intempestividade na entrega das contas finais, sendo que se trata de impropriedade sobre a qual
os prestadores de contas não tiveram a oportunidade de manifestação.
INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de 3 (três) dias, contados da intimação, vedada a juntada de documentos
que não se refiram especificamente à impropriedade apontada.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 07 de março de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-96.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
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PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL
FORNO-OAB 47732 E TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56.543)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ANDRÉ NUNES DA SILVA (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732 E TAMI TEIXEIRA ASOOAB 56543), CLAUDEMIR DOS SANTOS (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732), SILVIA ADRIANA DA ROSA
Vistos,
Proceda o cartório eleitoral com a elaboração do parecer conclusivo.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 06 de março de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-20.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE CARAÁ/RS
RESPONSÁVEL(S) : DJALMO GOMES RIBEIRO E ANA FLÁVIA AMARAL
Vistos.
Conforme documento juntado à fl. 39, a tentativa de intimação da parte por carta com AR restou frustrada.
INTIME-SE ANA FLÁVIA AMARAL, por mandado judicial a ser cumprido por Oficial de Justiça da Comarca, para que regularize a
representação processual e assine as peças de fls. 18-31, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia, em analogia ao art. 344 do Código
de Processo Civil (Lei 13.105/2015) que diz o seguinte:
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-seão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
Ainda, na hipótese de não atendimento da intimação, conforme o art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir
a qualquer tempo, recebendo o processo no estado em que se encontrar, desde que devidamente representado por advogado.
Dil. legais
Santo Antônio da Patrulha, 06 de março de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 188-02.2016.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 O OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CARAÁ/RS (ADV(S) VAGNER LINO TEDESCO-OAB 93782)
RESPONSÁVEL(S) : DIVALDO FRANCO FERNANDES, NAURA BARRETO DA SILVEIRA E IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ (ADV(S)
JUSSARA TEDESCO BESTETTI-OAB 48.497 E VAGNER LINO TEDESCO-OAB 93782), ADRIEL DA SILVA BARBOSA (ADV(S) JUSSARA
TEDESCO BESTETTI-OAB 48497 E VAGNER LINO TEDESCO-OAB 93782)
Vistos.
Tendo em vista o trânsito em juulgado (certidão de fl. 147), determino o seguinte:
a) NOTIFIQUEM-SE os órgãos nacional e estadual do PDT sobre o inteiro teor da decisão de fls. 137-141; e
b)NOTIFIQUE-SE o PDT/RS para:
1. proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Res. TSE nº 23.546/2017;
2. destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
3. juntar ao processo da prestação de contas a respectiva GRU, na forma prevista na decisão; ou
4. informar, quanto ao processo da prestação de contas e no prazo máximo de quinze dias, a inexistência ou insuficiência de repasses
destinados ao órgão partidário sancionado;
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 11 de fevereiro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 003/2019
O Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Lima Pinto, MM. Juiz Eleitoral desta 48ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, no Cartório Eleitoral situado na Avenida
Júlio de Castilhos, 97, em São Francisco de Paula/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do
art. 45 da Resolução 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativos às Prestações de Contas Anuais Exercício 2017, do diretório municipal: Partido dos Trabalhadores – PT.
PRAZO: Facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.
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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E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Expedido nesta cidade de São Francisco de Paula, aos seis dias do mês de março do ano de 2019. Eu, ,Anelise Vidor de Castilhos, preparei e
conferi o presente edital, que subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Carlos Eduardo Lima Pinto.
Carlos Eduardo Lima Pinto,
Juiz Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 021/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-95.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Omissão - Eleições Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PSD DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) ANTÔNIO LUIS QUINTELLA VANZIN-OAB 59320)
RESPONSÁVEL(S) : ODILO ANDRADE VIEIRA E OSMILDO PAZINI DA SILVA (ADV(S) ANTÔNIO LUIS QUINTELLA VANZIN-OAB 59320)
Vistos.
Intimem-se as partes para que, no prazo de 3 (três) dias, manifestem-se acerca do parecer técnico conclusivo, nos termos do art. 75 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Decorrido o prazo, faça-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias (art. 76 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Após, voltem conclusos.
"PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das
informações, não foram apresentados esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restando caracterizadas as inconsistências
anteriormente apontadas às fls. 24/25 e 29/30.
Observa-se que houve omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017) e a
presente Prestação de contas foi entregue em 03/120/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ainda, não foram apresentados os extratos das contas bancárias abertas em nome do partido; bem como não constam contas bancárias na
base de dados dos extratos eletrônicos ou registradas na prestação de contas em exame. Tais fatos caracterizam omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Do mesmo modo, não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base
de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõem os arts. 10 e 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Por fim, constatou-se que a agremiação não abriu conta bancária específica "Doações para Campanha" para movimentação de recursos
abrangendo todo o período de campanha eleitoral, conforme determina o art. 10, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Registra-se
que a ausência de abertura de conta específica impede a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral, sendo sua abertura
obrigatória mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.
Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista:
1. pela sua desaprovação;
1.1. pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo dispõe o art 67, § 4º, da Resolução TSE n.
23.533/2017, e
2. pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 77 da Resolução TSE n. 23.553/2017, para julgamento ou conversão das
contas para o rito ordinário, determinando a apresentação de prestação de contas retificadora, no prazo de setenta e duas horas,
acompanhada de todos os documentos previstos no art. 56 da mesma Resolução.
É o Parecer. À consideração superior.
São Francisco de Paula, 06 de março de 2019.
Anelise Vidor de CastilhosServidora Requisitada"
São Francisco de Paula, 06 de março de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 022/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-80.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Omissão - Eleições Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PSC DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) HELOISON FERNANDES GUAREZI-OAB 37306)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE LUIS FERREIRA DE SOUZA E ILKA MACK KOHLRAUSCH (ADV(S) HELOISON FERNANDES GUAREZI-OAB
37306)
Vistos.
Intimem-se as partes para que, no prazo de 3 (três) dias, manifestem-se acerca do parecer técnico conclusivo, nos termos do art. 75 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Decorrido o prazo, faça-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias (art. 76 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Após, voltem conclusos.
"PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
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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Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das
informações, não foram apresentados esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restando caracterizadas as inconsistências
anteriormente apontadas às fls. 32/33 e 37/38.
Observa-se que houve omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a
13/09/2018) e a presente Prestação de contas foi entregue em 29/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Ainda, não foram apresentados os extratos das contas bancárias abertas em nome do partido, identificadas na prestação de contas como
agência 0931 - conta corrente nº 609184200; bem como há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame. Tais fatos caracterizam omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral
da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Do mesmo modo, não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base
de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõem os arts. 10 e 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista:
1. pela sua desaprovação;
1.1. pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo dispõe o art 67, § 4º, da Resolução TSE n.
23.533/2017, e
2. pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 77 da Resolução TSE n. 23.553/2017, para julgamento ou conversão das
contas para o rito ordinário, determinando a apresentação de prestação de contas retificadora, no prazo de setenta e duas horas,
acompanhada de todos os documentos previstos no art. 56 da mesma Resolução.
É o Parecer. À consideração superior.
São Francisco de Paula, 06 de março de 2019.
Anelise Vidor de CastilhosServidora Requisitada"
São Francisco de Paula, 06 de março de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 023/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-28.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Omissão - Eleições Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : MDB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) MÁRCIO CATELLO COSTA-OAB 85690)
RESPONSÁVEL(S) : FLAVIO JAIR ALBRECHT E MAURÍCIO DA SILVA BORGES (ADV(S) MÁRCIO CATELLO COSTA-OAB 85690)
Vistos.
Intimem-se as partes para que, no prazo de 3 (três) dias, manifestem-se acerca do parecer técnico conclusivo, nos termos do art. 75 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Decorrido o prazo, faça-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias (art. 76 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Após, voltem conclusos.
"PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das
informações, não foram apresentados esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restando caracterizadas as inconsistências
anteriormente apontadas às fls. 24/25 e 29/30.
Observa-se que houve omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017) e a
presente Prestação de contas foi entregue em 30/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ainda, não foram apresentados os extratos das contas bancárias abertas em nome do partido, identificadas na prestação de contas como
agência 0931 - conta corrente nº 609865003; bem como há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame. Tais fatos caracterizam omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral
da movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Do mesmo modo, não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base
de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõem os arts. 10 e 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Por fim, constatou-se que a agremiação não abriu conta bancária específica "Doações para Campanha" para movimentação de recursos
abrangendo todo o período de campanha eleitoral, conforme determina o art. 10, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Registra-se
que a ausência de abertura de conta específica impede a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral, sendo sua abertura
obrigatória mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.
Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista:
1. pela sua desaprovação;
1.1. pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo dispõe o art 67, § 4º, da Resolução TSE n.
23.533/2017, e
2. pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 77 da Resolução TSE n. 23.553/2017, para julgamento ou conversão das
contas para o rito ordinário, determinando a apresentação de prestação de contas retificadora, no prazo de setenta e duas horas,
acompanhada de todos os documentos previstos no art. 56 da mesma Resolução.
É o Parecer. À consideração superior.
São Francisco de Paula, 06 de março de 2019.
Anelise Vidor de Castilhos Servidora Requisitada"
São Francisco de Paula, 06 de março de 2019
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CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-61.2016.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2015
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS DE CAMBARÁ DO SUL/RS (ADV(S) JOÃO ITAMAR DA SILVA-OAB 61448)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO ITAMAR DA SILVA E AURÉLIO ALVES DE LIMA (ADV(S) JOÃO ITAMAR DA SILVA-OAB 61448)
Considerando já terem sido encaminhadas as cópias das peças do processo para a cobrança dos valores devidos, mediante cumprimento de
sentença junto à Advocacia Geral da União (fls. 141), bem como a inexistência, até o momento, de informações acerca do pagamento dos
referidos débitos, determino, s.m.j, o arquivamento dos presentes autos.
D.L.
São Francisco de Paula, 07 de março de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 025/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 533-98.2012.6.21.0048
REPRESENTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Cambará do Sul
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
REPRESENTADO(S) : MARELISE HUGENTOBLER, JOSÉ JUAREZ PEDROSA E ROBERTA TRINDADE (ADV(S) ROBINSON BRUM DIASOAB 24943)
Considerando já terem sido encaminhadas as cópias das peças do processo para a cobrança da multa eleitoral, junto à Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 230), bem como a inexistência, até o momento, de informações acerca do pagamento dos referidos débitos, determino,
s.m.j, o arquivamento dos presentes autos.
D.L.
São Francisco de Paula, 07 de março de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-11.2012.6.21.0048
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PSB - SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) FRANCISCO LUIZ DA ROCHA SIMÕES PIRES-OAB 88026)
Vistos.
Intime-se a Advocacia Geral da União para que diga sobre o prosseguimento do feito.
São Francisco de Paula, 08 de março de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-50.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Omissão - Eleições Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PT DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) MAGALI ANDRIELI THEOBALD-OAB 105878)
RESPONSÁVEL(S) : GLAITON TIZATTO DA SILVA E MARCIA ANDREZA MASIERO (ADV(S) MAGALI ANDRIELI THEOBALD-OAB 105878)
Vistos.
Em face da apresentação das contas finais relativas à campanha eleitoral 2018, publique-se o edital.
Decorrido o prazo, inicie-se a análise técnica.
Detectada qualquer irregularidade na análise técnica, intimem-se os prestadores de contas para se manifestarem, no prazo de 3 (três) dias,
podendo juntar documentos (art. 67, § 3º, da Resolução TSE nº 23.553/2017). Na sequência, abara-se vista dos autos ao Minsitério Público
Eleitoral para a apresentação parecer, no prazo de 2 (dois) dias (art. 67, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Não havendo irregularidades ou impropriedades ante a análise preliminar das contas prestadas, elabore-se parecer conclusivo (art. 75 da
Resolução TSE nº 23.553/2017) com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias (art. 76 da
Resolução TSE nº 23.553/2017).
Após, voltem conclusos.
D. L.
São Francisco de Paula, 07 de março de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
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60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 31/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-52.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - PELOTAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (ADV(S) JULIANA CAMARGO DUTRA VERGARA-OAB 102.463)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTA BORGES MELLO E JURANDIR BUCHWEITZ SIILVA (ADV(S) JULIANA CAMARGO DUTRA VERGARA-OAB
102.463)
Vistos.
Intime-se o partido para que providencie o recolhimento dos valores devidos ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requeira seu
parcelamento, nos termos do art. 82, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Dil
Pelotas, 18 de fevereiro de 2019.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral da 60ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-44.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - PELOTAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) (Adv(s) Lusiana de Lima Larrossa-OAB 99605 e Marcelo Gayardi Ribeiro-OAB
57.139)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO LUZ DE LIMA e MILTON RODRIGUES MARTINS (Adv(s) Lusiana de Lima Larrossa-OAB 99605 e Marcelo
Gayardi Ribeiro-OAB 57.139)
Vistos.
Intimem-se as partes, através dos procuradores, para que se manifestem a respeito do exame de contas, apresentando, se for o caso,
prestação de contas retificadora, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 72, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Dil.
Pelotas, 18 de fevereiro de 2019.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 013/2019 - 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 das Eleições Gerais de 2018.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas finais do seguinte partido político:
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Nova Alvorada/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, 08 de março de 2019.
Eu, Rafael Copetti, Chefe de Cartório da 62ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juiza Eleitoral da 62ª Zona

64ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N° 07/2019 - 064ªZE
PRAZO: 20 (vinte) dias
A Doutora MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA, Juíza Eleitoral da 064ª Zona de Rodeio Bonito-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua General Osório, n° 366,
centro de Rodeio Bonito/RS, foi instaurado o processo classe CMR 85-67.2018.6.21.0064, devida a ausência injustificada do mesário Erisvaldo
da Silva (IE 0437 7929 1180) aos trabalhos eleitorais do 1º Turno das Eleições Gerais de 2018, razão pela qual foi lhe aplicada multa de R$
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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70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos), nos termos do art. 367, §2º, do Código Eleitoral, tendo o presente edital a finalidade de intimar o
citado mesário faltoso acerca da decisão proferida nos referidos autos.
PRAZO: 30 (trinta) dias para realizar o pagamento da multa ou 3 (três) dias para recorrer da decisão, a contar do decurso do prazo do edital.
E que, estando o eleitor Erisvaldo da Silva em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital e nos termos do referido processo,
INTIMADO para, após o decurso do prazo do edital, realizar o pagamento da multa de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos), no
prazo de 30 (trinta) dias, ou recorrer da decisão, no prazo de 3 (três) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJER e,
concomitantemente, afixar no local de costume.
Rodeio Bonito-RS, 8 de março de 2019.
Eu, Eduardo Matheus Weber, Chefe de Cartório da 064ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA,
Juíza Eleitoral da 64ª ZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 96-96.2018.6.21.0064
Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018
PROCEDÊNCIA: Cerro Grande
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) REGIS AUGUSTO GARBIN-OAB 89680)
RESPONSÁVEL(S) : MILTON PAULO SARTORI E JUVENTINO DAL ALBA (ADV(S) REGIS AUGUSTO GARBIN-OAB 89680)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas do PROGRESSISTAS - PP de Cerro Grande/RS, referente às Eleições Gerais de
2018, instaurado após o decurso do prazo para a apresentação das contas de campanha pelo órgão partidário municipal.
A Unidade Técnica instruiu os autos com os documentos de fls. 4-7.
Realizada a citação pessoal do Diretório Municipal do PP de Cerro Grande/RS e de seus respectivos responsáveis (Presidente e Tesoureiro)
(fls. 8 e 9), o partido político apresentou as contas referentes ao 1º turno (fls. 10-18), mantendo a omissão quanto às contas referentes ao 2º
turno.
Realizada nova intimação acerca da não apresentação das contas de 2º turno, o partido político e seus responsáveis mantiveram-se inertes
(fls. 27/28).
O Ministério Público emitiu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 29-30).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o suscinto relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Segundo se depreende do art. 49, §1º, da Resolução TSE 23.553/2017, os órgãos partidários municipais vigentes após a data prevista no
calendário eleitoral para o início das convenções partidárias devem prestar contas das Eleições Gerais 2018 no prazo assinalado, mesmo que
não haja movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro.
A agremiação partidária, além de não ter apresentado as contas parciais (art. 50,§ 1º e § 4º, da Res. do TSE 23.553/2017), também não
apresentou as contas finais referentes ao segundo turno das Eleições Gerais de 2018, que deveriam ser entregues à Justiça Eleitoral até 17 de
novembro de 2018 (art. 52, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Promovida a citação pessoal do Partido Político e de seus responsáveis (Presidente e Tesoureiro), o diretório municipal do PP de Cerro
Grande/RS apresentou, apenas, as contas referentes ao 1º turno das Eleições Gerais de 2018, mantendo a omissão quanto às contas de 2º
turno, que igualmente deveriam ser apresentadas pela agremiação partidária, na medida em que o Progressistas - PP integrou a coligação do
então candidato e hoje Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
Mesmo após nova intimação do Diretório Municipal, através do advogado constituído nos autos (fls. 26/27), permanceu à omissão em relação
às contas de 2º turno, razão pela qual as contas devem ser julgadas como não prestadas, nos termos do art. 52, §6º, VI da Resolução TSE
23.553/2017, haja vista que, em razão da omissão, inexistem elementos mínimos nos autos capazes de viabilizar a análise das contas de
campanha do partido, referentes ao 2º turno das eleições.
Registre-se que, mesmo que os extratos bancários acostados aos autos não evidenciem movimentação de recursos financeiros pelo PP de
Cerro Grande/RS, durante as Eleições Gerais de 2018, a não apresentação das contas de 2º turno inviabilizam regular fiscalização pela Justiça
Eleitoral sobre a integralidade das contas partidárias, inclusive quanto a eventuais doações estimáveis em dinheiro eventualmente recebidas.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PROGRESSISTAS - PP de Cerro Grande/RS, referente às Eleições Gerais de 2018, na
forma do art. 77, IV, a, da Res. TSE 23.553/2017 e art. 30, IV, da Lei 9.504/97, condenando-o à perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e à suspensão do registro do diretório partidário municipal, nos termos do art. 83, II, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, através do advogado constituído.
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 a perda
ao direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão.
Ainda, oficie-se à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, com cópia desta decisão, para que seja registrada no
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP a suspensão da anotação do PROGRESSISTAS - PP de Cerro Grande/RS, até
a regularização das contas.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos com baixa.
Rodeio Bonito, 08 de março de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE
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67ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 84-73.2018.6.21.0067
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - 2018
PROCEDÊNCIA: Encantado
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - ROCA SALES
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO GENTIL ZIEGG E LIDIANE LOURENÇO
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR de Roca Sales/RS, relativamente às Eleições
Gerais de 2018.
Transcorrido o prazo legal, o cartório informou que o partido e seus responsáveis não apresentaram as contas.
Citados, o partido e seus responsáveis permaneceram silentes.
Foi certificado, após consulta, a inexistência de extrato bancário, de doação de fundo partidário, bem como, que restaram prejudicadas as
apurações de ocorrência de fontes vedadas e recurso de origem não identificada, pela ausência de extratos eletrônicos disponíveis para
consulta referente a conta de campanha.
O Ministério Público emitiu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Pela análise dos autos, constata-se que não houve a apresentação das contas eleitorais referente às Eleições 2018 pelo PARTIDO DA
REPÚBLICA – PR de Roca Sales/RS e que, o partido e responsáveis, mesmo devidamente citados na forma do inciso IV do § 6º do art. 52,
permaneceram omissos .
A Resolução TSE n° 23.553/2017, no seu art.49, é clara no sentido da obrigatoriedade da prestação de contas dos órgãos partidários
municipais dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, ou seja, independente da participação ou
não em campanha da agremiação partidária é seu dever prestar contas.
Também, há de se observar que, em decorrência da omissão partidária, não há nos autos elementos mínimos a viabilizar a análise da
prestação de contas.
Portanto, as contas devem ser julgadas como não prestadas, acarretando a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro do órgão municipal, até que sejam apresentadas, conforme determina o art. 83, inciso II, da Resolução TSE n.
23.553/17.
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
[…]
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
Pelo exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR de Roca Sales/RS, na forma do art. 77, IV, a, da Res.
TSE n° 23.553/2017. Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão municipal,
com fundamento no art. 83, II, da Res. TSE nº 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se através de ofício de ordem, os órgãos de direção Nacional e Estadual a perda do direito ao
recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão.
Comunique-se o TRE/RS, através de ofício de ordem, com cópia desta decisão, para que seja registrado no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias – SGIP, a suspensão da anotação do partido até que seja regularizada a prestação de contas da Eleição de 2018.
Registre-se a decisão no SICO.
Realizadas as determinações, arquivem-se os autos com baixa.
Encantado, 28 de fevereiro de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE

70ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 11/2019 - 70 ZE/RR
O Excelentíssimo Senhor RAFAEL ECHEVARRIA BORBA, Juíza Eleitoral da 70ª Zona de Getúlio Vargas-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 Afonso Tagliari, 40, sala
100, em Getúlio Vargas, se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, as informações de que trata o inciso I do caput
do art. 56, da Resolução TSE 23.553/2017, relativas regularização à Prestação de Contas Eleitoral – Eleições Gerais 2018, dos diretórios
municipais abaixo identificados.
OBJETO: Publicidade das contas eleitorais dos órgãos municipais partidários:
- Partido Democrático Trabalhista – PDT, de Ipiranga do Sul.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas eleitorais, e
impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do RS.
Getúlio Vargas, 08 de março de 2019.
Eu, Luís Fernando Brustolin, Chefe de Cartório da 70ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
RAFAEL ECHEVARRIA BORBA,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2019 - 70 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-31.2016.6.21.0070
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - INTEMPESTIVAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Getúlio Vargas
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
EXEQUENTE(S) : A UNIÃO
EXECUTADO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) GLAUBER SERAFINI-OAB 42890)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ROBERTO ZANELLATO E WILSON FERRARI (ADV(S) GLAUBER SERAFINI-OAB 42890)
Vistos.
Deferida a penhora on-line, foi protocolada ordem via BacenJud, conforme tela em anexo, quando, em nome da parte devedora/executada,
não foram localizados ativos financeiros ou, alternativamente, foi localizado valor irrisório de ativos financeiros, que foi liberado.
Dito isso, admite-se a reiteração do pedido de penhora "on line" – BACENJUD – e de busca de penhora de bens na residência e/ou no
estabelecimento da parte devedora, desde que observado o princípio da razoabilidade.
DIANTE DO EXPOSTO, determino a suspensão do cumprimento da sentença por a parte devedora não ter bens penhoráveis (artigo 921,
inciso III, do CPC/2015), pelo prazo de 1 (um) ano (§ 1º do artigo 921 do CPC/2015);
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se (§ 2º do artigo 921 do CPC/2015), sendo
autorizado o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento da sentença e da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens
penhoráveis (§ 3º do artigo 921 do CPC/2015).
Uma vez transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, a parte credora poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão
para fins de protesto (artigo 517 do CPC/2015) e para inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes (artigo 782, §§ 3º e
5º, do CPC/2015).
Intime-se.
Getúlio Vargas, 08 de março de 2019
RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
Juiz Eleitoral da 070ª ZE

77ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 023/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CART - 4-45.2019.6.21.0077
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - - ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
DEPRECANTE(S) : JUÍZA DA 156ª ZE - PALMARES DO SUL-RS
DEPRECADO(S) : JUÍZA DA 77ª ZE - OSÓRIO-RS
Vistos.
Considerando o pedido formulado, cancelo a audiência designada para o dia 12 de março, às 13h30min.
Aguarde-se a designação de audiência para oitiva da testemunha de acusão a ser inquirida na Comarca de palmares do Sul.
Posteriormente, será designada nova data para oitiva da testemunha a realizar-se nesta Comarca.
Intimem-se.
Dilig. legais.
Osório, 07 de março de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-30.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Barra Funda
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PT - BARRA FUNDA (ADV(S) JAQUELI DA SILVEIRA-OAB 86539)
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RESPONSÁVEL(S) : CLÓVIS BATISTELLA, ELENIR DOS SANTOS GNOATTO E CANDIDA BEATRIZ ROSSETTO (ADV(S) JAQUELI DA
SILVEIRA-OAB 86539)
Vistos.
Ante o teor do exame das contas (fls. 59/60), intimem-se as partes para se manifestarem sobre seu contéudo, querendo, no prazo de 30 dias,
conforme art. 35, §3º, inciso I da res. TSE n.º 23.546/2017.
Após, cumpra-se o restante do despacho da fl. 47.
D.L.
Sarandi, 08 de março de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-64.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ROBERTO ALBARELLO-OAB 73491)
RESPONSÁVEL(S) : OLIMPIO GONÇALVEZ, EDENILSON STANGA E ELCIO FRANCISCO BASSO (ADV(S) ROBERTO ALBARELLO-OAB
73491)
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 nº 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 08 de março de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

95ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 88-26.2018.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: São João da Urtiga
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE SÃO JOÃO DA URTIGA (ADV(S) CLAUDIONEI SLONGO-OAB 81906)
RESPONSÁVEL(S) : ODEMAR CONSALTER SCHENATTO E MARIZE ZANANDARA CAVASSOLA (ADV(S) CLAUDIONEI SLONGO-OAB
81906)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente à campanha das eleições gerais de 2018, do órgão municipal do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO DE SÃO JOÃO DA URTIGA/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 18.01.2019, conforme protocolo n. 1.448/2019, após citação do partido e membros da
diretoria, na forma do inciso IV, do § 6º, do art. 52, da Resolução TSE n. 23.553/2017
Foi publicado o Edital n. 003/2019, dando publicidade da entrega da prestação de contas a qualquer interessado. Não houve impugnações.
Realizada a análise técnica das contas, sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação com ressalvas, ante a única impropriedade
constatada, qual seja, intempestividade da prestação de contas.
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, a despeito da intempestividade, mera impropriedade por erro formal, não se observam falhas que
pudessem comprometer o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas a ensejar irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais ou qualquer outra impropriedade que resultasse dano ao erário, inobservância à Constituição
Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
do partido no que toca à campanha eleitoral de 2018.
Registre-se que, não obstante regulares, a intempestividade na apresentação das contas acarreta a sua aprovação com ressalvas, na forma
do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE SÃO JOÃO DA
URTIGA/RS, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
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P.R.I.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Sananduva, 26 de fevereiro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 80-49.2018.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Ibiaçá
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE IBIAÇÁ (ADV(S) MIKAEL CECCHIN BASCHERA-OAB 79478)
RESPONSÁVEL(S) : VITAL ROQUE SCARSI E MIKAEL CECCHIN BASCHERA (ADV(S) MIKAEL CECCHIN BASCHERA-OAB 79478)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente à campanha das eleições gerais de 2018, do órgão municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA DE IBIAÇÁ/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 21.01.2019, conforme protocolo n. 1.585/2019, após citação do partido e membros da
diretoria, na forma do inciso IV, do § 6º, do art. 52, da Resolução TSE n. 23.553/2017
Foi publicado o Edital n. 004/2019, dando publicidade da entrega da prestação de contas a qualquer interessado. Não houve impugnações.
Realizada a análise técnica das contas, sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação com ressalvas, ante a única impropriedade
constatada, qual seja, intempestividade da prestação de contas.
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, a despeito da intempestividade, mera impropriedade por erro formal, não se observam falhas que
pudessem comprometer o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas a ensejar irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais ou qualquer outra impropriedade que resultasse dano ao erário, inobservância à Constituição
Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
do partido no que toca à campanha eleitoral de 2018.
Registre-se que, não obstante regulares, a intempestividade na apresentação das contas acarreta a sua aprovação com ressalvas, na forma
do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE IBIAÇÁ/RS, com
fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
P.R.I.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Sananduva, 26 de fevereiro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 029/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 82-19.2018.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Sananduva
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE SANANDUVA (ADV(S) MORGANA PIOVEZAN-OAB 103474)
RESPONSÁVEL(S) : ODAIR CERINO RODRIGUES E LADI BELUSSO (ADV(S) MORGANA PIOVEZAN-OAB 103474)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente à campanha das eleições gerais de 2018, do órgão municipal do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA DE SANANDUVA/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 28.12.2018, conforme protocolo n. 63.231/2018, após citação do partido e membros da
diretoria, na forma do inciso IV, do § 6º, do art. 52, da Resolução TSE n. 23.553/2017
Foi publicado o Edital n. 001/2019, dando publicidade da entrega da prestação de contas a qualquer interessado. Não houve impugnações.
Realizada a análise técnica das contas, sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação com ressalvas, ante a única impropriedade
constatada, qual seja, intempestividade da prestação de contas.
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, a despeito da intempestividade, mera impropriedade por erro formal, não se observam falhas que
pudessem comprometer o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas a ensejar irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais ou qualquer outra impropriedade que resultasse dano ao erário, inobservância à Constituição
Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis.
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Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
do partido no que toca à campanha eleitoral de 2018.
Registre-se que, não obstante regulares, a intempestividade na apresentação das contas acarreta a sua aprovação com ressalvas, na forma
do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE
SANANDUVA/RS, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
P.R.I.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Sananduva, 26 de fevereiro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 85-71.2018.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Ibiaçá
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS DE IBIAÇÁ (ADV(S) EDSON ANGELIERO-OAB 32615 E LARISSA DE OLIVEIRA ANGELIERO-OAB
108.337)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE COPELLI E VILMAR MANICA (ADV(S) EDSON ANGELIERO-OAB 32615 E LARISSA DE OLIVEIRA
ANGELIERO-OAB 108.337)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente à campanha das eleições gerais de 2018, do órgão municipal do partido PROGRESSISTAS DE
IBIAÇÁ/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 22.01.2019, conforme protocolo n. 1.791/2019, após citação do partido e membros da
diretoria, na forma do inciso IV, do § 6º, do art. 52, da Resolução TSE n. 23.553/2017
Foi publicado o Edital n. 005/2019, dando publicidade da entrega da prestação de contas a qualquer interessado. Não houve impugnações.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que o partido não entregara documentos imprescindíveis para que se pudesse auferir
adequadamente sua real movimentação financeira, dentre eles, extratos bancários de eventual conta corrente aberta exclusivamente para a
campanha das Eleições 2018. Intimada a apresentar tais documentos, a direção partidária apresentou as informações extemporaneamente.
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação com ressalvas, ante a única impropriedade constatada, qual seja, intempestividade
da prestação de contas.
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, a despeito da intempestividade, mera impropriedade por erro formal, não se observam falhas que
pudessem comprometer o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas a ensejar irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais ou qualquer outra impropriedade que resultasse dano ao erário, inobservância à Constituição
Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis.
Em relação a apresentação fora do prazo das informações solicitadas, elas devem ser levadas em conta, pois, desta forma, evitar-seá eventual retrabalho, pois o partido poderia, em caso de julgamento como “não prestadas” ou “contas desaprovadas”, apresentar, a qualquer
tempo, petição para regularização de prestação de contas.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
do partido no que toca à campanha eleitoral de 2018.
Registre-se que, não obstante regulares, a intempestividade na apresentação das contas acarreta a sua aprovação com ressalvas, na forma
do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo partido PROGRESSISTAS DE IBIAÇÁ/RS, com fundamento no
artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
P.R.I.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Sananduva, 26 de fevereiro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 78-79.2018.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Sananduva
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE DE SANANDUVA (ADV(S) LUIS ALFREDO TARTARI-OAB 37.595)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDECIR DOMINGOS ZANIN E ODILO PEREIRA VIANA (ADV(S) LUIS ALFREDO TARTARI-OAB 37.595)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente à campanha das eleições gerais de 2018, do órgão municipal do PARTIDO VERDE DE
SANANDUVA/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 09.01.2019, conforme protocolo n. 609/2019, após citação do partido e membros da
diretoria, na forma do inciso IV, do § 6º, do art. 52, da Resolução TSE n. 23.553/2017
Foi publicado o Edital n. 001/2019, dando publicidade da entrega da prestação de contas a qualquer interessado. Não houve impugnações.
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Realizada a análise técnica das contas, sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação com ressalvas, ante a única impropriedade
constatada, qual seja, intempestividade da prestação de contas.
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, a despeito da intempestividade, mera impropriedade por erro formal, não se observam falhas que
pudessem comprometer o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas a ensejar irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais ou qualquer outra impropriedade que resultasse dano ao erário, inobservância à Constituição
Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
do partido no que toca à campanha eleitoral de 2018.
Registre-se que, não obstante regulares, a intempestividade na apresentação das contas acarreta a sua aprovação com ressalvas, na forma
do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO VERDE DE SANANDUVA/RS, com fundamento no artigo
77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
P.R.I.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Sananduva, 26 de fevereiro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 68-35.2018.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
PROCEDÊNCIA: Maximiliano de Almeida
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA (ADV(S) CLAUDIO GRANDO-OAB 70495)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO GRANDO E AMARILDO PILONETTO (ADV(S) CLAUDIO GRANDO-OAB 70495)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente à campanha das eleições gerais de 2018, do órgão municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 21.11.2018, conforme protocolo n. 55.335/2018.
Foi publicado o Edital n. 089/2018, dando publicidade da entrega da prestação de contas a qualquer interessado. Não houve impugnações.
Realizada a análise técnica das contas, sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação com ressalvas, ante a única impropriedade
constatada, qual seja, intempestividade da prestação de contas.
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, a despeito da intempestividade, mera impropriedade por erro formal, não se observam falhas que
pudessem comprometer o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas a ensejar irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais ou qualquer outra impropriedade que resultasse dano ao erário, inobservância à Constituição
Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
do partido no que toca à campanha eleitoral de 2018.
Registre-se que, não obstante regulares, a intempestividade na apresentação das contas acarreta a sua aprovação com ressalvas, na forma
do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE MAXIMILIANO
DE ALMEIDA/RS, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
P.R.I.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Sananduva, 26 de fevereiro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-43.2018.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
PROCEDÊNCIA: Sananduva
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANANDUVA (ADV(S) PRICILA BENETTI-OAB 092713)
RESPONSÁVEL(S) : CÉLIO JUSTINO ORLANDO E PAULO ANTONIO PASTORELLO (ADV(S) PRICILA BENETTI-OAB 092713)
Vistos etc.

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

Porto Alegre, Segunda-feira, 11 de Março de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 43, Página: 34

Trata-se da prestação de contas referente à campanha das eleições gerais de 2018, do órgão municipal do PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE SANANDUVA/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 21.11.2018, conforme protocolo n. 55.221/2018.
Foi publicado o Edital n. 089/2018, dando publicidade da entrega da prestação de contas a qualquer interessado. Não houve impugnações.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que o partido não entregara extratos bancários de eventual conta corrente aberta
exclusivamente para a campanha das Eleições 2018, documento imprescindível para que se pudesse auferir adequadamente sua real
movimentação financeira. Intimada a apresentar o documentos, a direção partidária apresentou a informação extemporaneamente.
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua aprovação com ressalvas, ante a única impropriedade constatada, qual seja, intempestividade
da prestação de contas.
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, a despeito da intempestividade, mera impropriedade por erro formal, não se observam falhas que
pudessem comprometer o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas a ensejar irregularidades, assim entendidas as
práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos
partidos políticos e das campanhas eleitorais ou qualquer outra impropriedade que resultasse dano ao erário, inobservância à Constituição
Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis.
Em relação a apresentação fora do prazo da informação relativa aos extratos bancários, ela deve ser levada em conta, pois, desta forma,
evitar-se-á eventual retrabalho, pois o partido poderia, em caso de julgamento como “não prestadas” ou “contas desaprovadas”, apresentar, a
qualquer tempo, petição para regularização de prestação de contas.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
do partido no que toca à campanha eleitoral de 2018.
Registre-se que, não obstante regulares, a intempestividade na apresentação das contas acarreta a sua aprovação com ressalvas, na forma
do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANANDUVA/RS, com
fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
P.R.I.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Sananduva, 26 de fevereiro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-09.2018.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Maximiliano de Almeida
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA (ADV(S) VOLNETE GILIOLI-OAB 75433)
RESPONSÁVEL(S) : IVONIR RAFAIN, ALDECIR MASSIMIANO MOREIRA E MARISA CARDOSO DE AGUIAR (ADV(S) VOLNETE GILIOLIOAB 75433)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício de 2017, do órgão municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE
MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 25/04/2018, conforme protocolo n. 11.622/2018.
Foi publicado o Edital n. 044/2018, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício de 2017, sem
impugnações.
Realizado o Exame Preliminar, o órgão partidário foi intimado para que complementasse a documentação nos termos do art. 34, § 3º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017. No entanto, o prazo transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação da agremiação e, por não haver
elementos mínimos que possibilitassem a análise das contas, foi determinado o rito do art. 30, da Resolução TSE n. 23.546/17.
O Ministério Público emitiu parecer para que as contas sejam consideradas como não prestadas.
Foi dado vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias,
conforme art. 30, inciso VI, alínea "e", da Resolução TSE 23.546/17.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário, mesmo após intimado para que complementasse a documentação, manteve-se omisso quanto a documentação solicitada.
Para cumprimento do que determina a lei, devem os partidos se organizar no sentido de que os documentos a serem apresentados estejam
disponíveis em prazo razoável a fim de que possam prestar contas junto à Justiça Eleitoral no prazo legal.
Ao não complementar a documentação, o partido político impossibilitou a aferição da regularidade das suas contas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, acolho o parecer ministerial e julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro de Maximiliano de Almeida/RS,
referente ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “b”, da Resolução TSE n. 23.464/15.
Assim DETERMINO, de acordo com o art. 48, caput da Resolução TSE n. 23.464/15, a suspensão do recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas, determinando, ainda, a suspensão
do registro ou anotação do órgão partidário, de acordo com o art. 42 da Resolução TSE 23.465/2015, até que seja regularizada a situação.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os diretórios estadual e nacional Partido Socialista Brasileiro sobre o inteiro teor da decisão para que
procedam a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário. Oficie-se a presidência do TRE-RS, comunicando o presente juízo,
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com o fim que se proceda os comandos necessários à manutenção da suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, até que o
mesmo regularize sua situação.
P.R.I.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Sananduva, 26 de fevereiro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 87-41.2018.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Maximiliano de Almeida
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA (ADV(S) ADERSEN CHRESTANI-OAB 35805)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO JUNIOR LOCATELLI E GISIANE CECATO (ADV(S) ADERSEN CHRESTANI-OAB 35805)
Vistos.
Acolho o Exame Preliminar de Prestação de Contas.
Intime-se o órgão partidário para que se manifeste quanto às seguintes divergências, apontadas no exame, no prazo de três (3) dias, nos
termos do art. 72, § 1º, da Resolução TSE 23.553/2017:
“...Os registros feitos pelo partido no SPCE indicam duas informações conflitantes:
recebimento de doações estimáveis em dinheiro, para os serviços de Contabilidade e Advocacia, conforme fls. 38;
assunção de despesa efetuada (ou seja, contratada) e não paga, para os mesmos profissionais listados na doação de receita estimável em
dinheiro, para os mesmos serviços, e com os mesmos valores, conforme fls. 39 e 40.
O partido deve esclarecer a situação, quer apresentando os documentos referentes à eventual contratação, quer efetuando a retificação da
prestação de contas no SPCE, conforme o caso...”
Sananduva, 07 de março de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 83-04.2018.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Maximiliano de Almeida
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL(S) : TAILOR JOSÉ BERNARDINO RODRIGUES E MARCOS SILVA SANTOS
Vistos.
Trata-se de processo de omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições 2018, do Partido Republicano Brasileiro do Município de
Maximiliano de Almeida/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, II, d, 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 que fossem adotadas as providências previstas nos incisos II a V do § 6º, do art. 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Devidamente citados (fls. 13, 14 e 17), o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fls. 17v).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 20/21).
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. 09).
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 Maximiliano de Almeida/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, 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 regularizada a situação, 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.
Sananduva, 08 de março de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 90-93.2018.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO
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PROCEDÊNCIA: Sananduva
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SANANDUVA
RESPONSÁVEL(S) : PRIMUS ADÃO DE OLIVEIRA E ITACIR FERRO
Vistos.
Trata-se de processo de omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições 2018, do Partido Democrático Trabalhista do Município de
Sananduva/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, II, d, 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 que fossem adotadas as providências previstas nos incisos II a V do § 6º, do art. 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Devidamente citados (fls. 13 e 16), o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fls. 16v).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 19/20).
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. 09).
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 Sananduva/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, 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 regularizada a situação, 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.
Sananduva, 08 de março de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE

97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-86.2016.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) CAROLINA ALVES BETIM-OAB 61619 E PAULO CESAR LESSA
BETTIM-OAB 49596)
RESPONSÁVEL(S) : NELSON PEDRO DE OLIVEIRA E FLADIMIR PERONDI COSTELLA (ADV(S) CAROLINA ALVES BETIM-OAB 61619 E
PAULO CESAR LESSA BETTIM-OAB 49596), SANDRA BEATRIZ SILVEIRA E MARIA LÚCIA OSTJEN
Vistos,
Considerando que a agremiação regularizou sua representação, conforme determina a Resolução TSE n.º 23.546/2017, art.31, I e II, e a
manifestação juntada às fls. 220 a 222, defiro o pedido de parcelamento da dívida em (60) sessenta meses, porém, determino a atualização do
cálculo do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional, conforme determina a mesma Resolução, artigos 49 e 60.
Após, voltem conclusos para sentença.
D.I.
Esteio, 07 de março de 2019
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000098-22.2013.6.21.0103
Autor(s): Ministério Público Eleitoral
Apenado(s): Berto Fagtanh Ferreira Doble
ADV(s).: Jeferson Zanella, OAB/RS 45.625, Patricia Tonial, OAB/RS 45.542, e Róger da Rosa, OAB/RS 83.260
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Destina-se: as partes e aos procuradores.
Vistos.
Diante do certificado pela escrivania eleitoral às fls. 352, oficie-se o órgão de assistência social da Prefeitura Municipal de Cacique Doble/RS
para que apresente os relatórios de prestação de serviços comunitários dos meses de janeiro e fevereiro/2019.
Dil.
São José do Ouro, 28 de fevereiro de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

107ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 009/2019
A Doutora Evelise Mileide Boratti, Juíza Eleitoral Substituta da 107ª Zona de Santo Augusto-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida do Comércio, nº 328,
na cidade de Santo Augusto -RS, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4º da Lei n.
9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao período de
01/01/2018 a 31/12/2018 dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político:
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB de Santo Augusto-RS. RESPONSÁVEIS: DIONE DAGMAR SPEROTTO, presidente do
partido e JOSÉ ANTÔNIO ZANGEROLAMI, tesoureiro do partido.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no local de costume.
Santo Augusto-RS, 08 de março de 2019.
Eu, Waldir Walter Júnior, Chefe de Cartório Substituto da 107ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EVELISE MILEIDE BORATTI,
Juíza Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 1-97.2019.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - SANTO AUGUSTO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Augusto
JUÍZA ELEITORAL: EVELISE MILEIDE BORATTI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JOSÉ ANTÔNIO ZANGEROLAMI-OAB 86912)
RESPONSÁVEL(S) : DIONE DAGMAR SPEROTTO E JOSÉ ANTÔNIO ZANGEROLAMI (ADV(S) JOSÉ ANTÔNIO ZANGEROLAMI-OAB
86912)
Vistos.
Recebo a Declaração de ausência de movimentação de recursos do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Santo AugustoRS como Prestação de Contas referente ao exercício 2018.
Proceda-se conforme o rito estabelecido no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Augusto, 08 de março de 2019
Evelise Mileide Boratti
Juíza Eleitoral da 107ª ZE

110ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 23/2019 - 110ª ZE
* Republicada por erro material na edição de 27 de fevereiro de 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 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos, do partido político, e de seus respectivos responsáveis, a
seguir:
PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (28), do município de Cidreira (Proc. 11-35.2019.6.21.0110 - Prot. 4.313/2019)
Hélio Juarez de Oliveira Neto (presidente)
Maurício Lessa Neto (tesoureiro)
Advogado: Claudia Teresinha Gonçalves Gomes - OAB 52.488
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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, 8 de março de 2019.
Eu, Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral nesta 110ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EMERSON SILVEIRA MOTA,
Juiz Eleitoral.

117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 1-67.2019.6.21.0117
DIRETÓRIO MUNICIPAL - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Colorado
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (ADV(S) LUIZ FELIPE BENINI AROCENA-OAB 105720)
RESPONSÁVEL(S) : SINOVALDO PEREIRA DA SILVA E EVANDRO DIAS DOS SANTOS SCOPEL (ADV(S) LUIZ FELIPE BENINI
AROCENA-OAB 105720)
Vistos.
Trata-se de pedido de regularização, postulado pelo Democratas de Colorado/RS e por seus responsáveis. O requerimento foi instruído com
instrumento de mandato, nomeando advogado, certidão de regularidade do profissional de contabilidade, extratos bancários da conta eleitoral,
extrato da prestação de contas parcial e final, comprovando o lançamento das informações contábeis no sistema oficial de prestação de contas
- SPCE (fls. 02-26).
O pedido encontra embasamento no art. 83, § 1º e seguintes da Resolução TSE nº 23.553/2017. Vejamos:
Art. 83
(…)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no §
2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
(…)
II – no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
No presente caso, houve trânsito em julgado da decisão que julgou as contas do partido como não prestadas, nos autos da PC nº 7643.2018.6.21.0117, com a peculiaridade de que não ocorreu a aplicação das sanções previstas na decisão, conforme se verifica da leitura das
fls. 30-32.
Consequentemente, não há o intuito de restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro
ou da anotação do órgão de direção ou municipal. Contudo, o exame da documentação deve ser realizado com a finalidade mencionada no §
2º, inciso V, do art. 83, verificando-se a) eventual existência de recursos de fontes vedadas, b) eventual existência de recursos de origem não
identificada; c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e d) outras irregularidades de natureza grave. Para isso, o processamento do feito deverá observar o rito
previsto na Resolução TSE nº 23.553/2017 para o processamento da prestação de contas, no que couber.
Dessa forma, considerando que a representação processual é regular e que já foram juntados os extratos eletrônicos, publique-se o edital
previsto no art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, realizando-se posteriormente a análise técnica e as demais medidas previstas no rito
ordinário de exame (arts. 72, 75, 76 e 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Não-Me-Toque, 07 de março de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 47-90.2018.6.21.0117
NOTÍCIA CRIME - TRANSAÇÃO PENAL
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
NOTICIANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
NOTICIADO(S) : ÉDIPO FRANTZ (ADV(S) CRISTIANE MARIA SESTARI-OAB 108033)
Vistos.
Considerando as informações prestadas pela APAE de Não-Me-Toque (fl. 55), como também a certidão de fl. 56 e a documentação trazida do
noticiado (fls. 58/59), dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Não-Me-Toque, 07 de março de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE

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

Porto Alegre, Segunda-feira, 11 de Março de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 43, Página: 39

122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-67.2017.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRÉ DE LEMOS SOARES E MILTON ROBERTO FARIAS GONÇALVES (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
Vistos, etc.
Tendo em vista a juntada do comprovante de pagamento da dívida na folha 86, bem como a certidão de folha 87, declaro extinto o débito.
Após as diligências legais necessárias, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Mostardas, 08 de março de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 128ªZE/RS
CLASSE PC - PROCESSO Nº 3-04.2019.6.21.0128
PARTES
PARTIDO(S): PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB
ADVOGADO: FLAVIO BENVEGNÚ JUNIOR (OAB/RS 38.856)
RESPONSÁVEL(S): CLAIR SALETE LANG e JACÓ CARDOSO
ADVOGADO: FLAVIO BENVEGNÚ JUNIOR (OAB/RS 38.856)
Intimação para que a Declaração de ausência de movimentação de recursos do partido, referente ao exercício de 2018, seja elaborada no
SPCA – Sistema de Prestação de Contas Anual, conforme despacho da fl. 09, transcrito na íntegra:
“Vistos.
Considerando o disposto na Resolução TSE 23.546/2017, as prestações de contas devem ser elaboradas no sistema SPCA – Sistema de
Prestação de Contas Anual.
Ainda, considerando que o referido sistema promoverá a transparência na gestão financeira dos órgãos partidários, intimem-se para que a
Declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2018, do PRTB de Passo Fundo/RS, seja elaborada no referido sistema
e apresentada até 30/04/2019, data prevista para entrega das prestações de contas anuais, sob pena de julgamento das contas como não
prestadas.
Suspendam-se os presentes autos até a apresentação das contas, conforme determiando acima, ou o decurso do prazo, quando deverão ser
observados os procedimentos, previstos na supracitada Resolução, aplicáveis a cada caso.
Em 07/03/2019.
Ana Cristina Frighetto Crossi,
Juiz Eleitoral da 128ª Zona.”

129ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 03/2019 - 129ª ZE/RS
O Excelentíssimo Dr. Franklin de Oliveira Netto, Juiz Eleitoral da 129ª Zona, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n.
14.862/2019, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento n. 14.862/2019 do Sistema de Processo
Administrativo Eletrônico do TRE-RS, faz saber, a quem interessar possa, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste
Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, o Cartório Eleitoral desta 129ª Zona eliminará os
documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Nova Petrópolis, 08 de março de 2019.
Franklin de Oliveira Netto,
Juiz Eleitoral da 129ª ZE.

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

Porto Alegre, Segunda-feira, 11 de Março de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 43, Página: 40

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 021/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-39.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleição - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sapiranga
JUÍZA ELEITORAL: VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
RESPONSÁVEL(S) : EZEQUIEL CABRAL DOS SANTOS E AIRTON DE JESUS RIBEIRO
Adv. Revéis
Vistos
I – RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO – PSC de SAPIRANGA/RS, relativo aos pleitos de 2018, 1º e 2º turnos, conforme disposto na Res. nº. 23.553/17, que
regra a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos, bem como a prestação de contas nas eleições.
Transcorrido o prazo legal (Lei nº 9.504/1997, art. 29 inc. III e art. 52 caput e § 1º, inc. III, da Res. nº. 23.553/17), mediante informação, o
Cartório Eleitoral comunicou a ausência de Apresentação da Prestação de Contas pela agremiação partidária.
Determinou-se a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas. Juntados pelo cartório eleitoral aos documentos
arrolados no art. 52, § 6º, inc. III, da norma aludida, bem como a Relação de Membros de órgão Diretivo municipal provisório extraído do
Sistema SGIP da Justiça Eleitoral.
Citados nos termos do art. 52, § 6º, inc. IV, da resolução supra (fls. 13-14), o partido e os seus responsáveis permaneceram silentes.
Certificou-se o transcurso de prazo das citações/notificações expedidas sem qualquer manifestação.
A equipe técnica designada informou a ausência de elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral aportou aos autos parecer opinando pela NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, anoto que, tanto o Partido, quanto seus responsáveis, foram regularmente notificados para regularizar as contas eleitorais,
sem contudo haver qualquer manifestação ou juntada da documentação exigida, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e
aplicação de recursos.
Destarte, DECLARO REVÉIS a agremiação partidária e seus respectivos responsáveis legais. No mais, tenho que a agremiação não atendeu
os requisitos legais, omitindo-se ao seu dever de prestar contas, conforme certificou a equipe técnica, na esteira do parecer do Ministério
Público Eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas eleitorais referentes ao pleito de 2018, do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC de SAPIRANGA/RS, relativas aos pleitos de 2018 1º e 2º turnos, nos termos da
Resolução TSE n.º 23.553/2017, art. 77, §4º; e nos termos do art. 83, II, determino a perda do direito ao recebimento de recursos do Fundo
Partidário, até que as contas sejam apresentadas, e a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO, bem como comunique-se ao TRE-RS para anotação da suspensão do
Diretório Municipal.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa.
Sapiranga, 25 de fevereiro de 2019
VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
Juíza Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 022/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 81-23.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUÍZA ELEITORAL: VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
RESPONSÁVEL(S) : ROZANE DE AZEVEDO E CLOVIS DA SILVA MARTINS
Adv. Revéis
Vistos
I – RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de NOVA HARTZ/RS, relativo aos pleitos de 2018, 1º e 2º turnos, conforme disposto na Res. nº. 23.553/17,
que regra a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos, bem como a prestação de contas nas eleições.
Transcorrido o prazo legal (Lei nº 9.504/1997, art 29 inc III e art. 52 caput e § 1º, inc III, da Res. nº. 23.553/17), mediante informação, o Cartório
Eleitoral comunicou a ausência de Apresentação da Prestação de Contas pela agremiação partidária.
Determinou-se a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas. Juntados pelo cartório eleitoral aos documentos
arrolados no art. 52, § 6º, inc. III, da norma aludida, bem como a Relação de Membros de órgão Diretivo municipal provisório extraído do
Sistema SGIP da Justiça Eleitoral.
Citados nos termos do art. 52, § 6º, inc. IV, da resolução supra (fls. 14-15), o partido e os seus responsáveis permaneceram silentes.
Certificou-se o transcurso de prazo das citações/notificações expedidas sem qualquer manifestação.
A equipe técnica designada informou a ausência de elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
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O Ministério Público Eleitoral aportou aos autos parecer opinando pela NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, anoto que, tanto o Partido, quanto seus responsáveis, foram regularmente notificados para regularizar as contas eleitorais,
sem contudo haver qualquer manifestação ou juntada da documentação exigida, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e
aplicação de recursos.
Destarte, DECLARO REVÉIS a agremiação partidária e seus respectivos responsáveis legais. No mais, tenho que a agremiação não atendeu
os requisitos legais, omitindo-se ao seu dever de prestar contas, conforme certificou a equipe técnica, na esteira do parecer do Ministério
Público Eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas eleitorais referentes ao pleito de 2018, do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de NOVA HARTZ/RS, relativas aos pleitos de 2018 1º e 2º turnos, nos termos
da Resolução TSE n.º 23.553/2017, art. 77, §4º; e nos termos do art. 83, II, determino a perda do direito ao recebimento de recursos do Fundo
Partidário, até que as contas sejam apresentadas, e a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO, bem como comunique-se ao TRE-RS para anotação da suspensão do
Diretório Municipal.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa.
Sapiranga, 25 de fevereiro de 2019
VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
Juíza Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 020/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - Eleições - 2018 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Juíza Eleitoral: VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
Procedência: Sapiranga
Número Único: 74-31.2018.6.21.0131
Partido(s) : SOLIDARIEDADE
Responsável(s) : ANTONIO REZENE e CATIA REGINA RIBEIRO
ADV. Revéis
Vistos
I – RELATÓRIO
Trata-se de expediente de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO
SOLIDARIEDADE de SAPIRANGA/RS, relativo aos pleitos de 2018, 1º e 2º turnos, conforme disposto na Res. nº. 23.553/17, que regra a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos, bem como a prestação de contas nas eleições.
Transcorrido o prazo legal (Lei nº 9.504/1997, art. 29 inc. III e art. 52 caput e § 1º, inc. III, da Res. nº. 23.553/17), mediante informação, o
Cartório Eleitoral comunicou a ausência de Apresentação da Prestação de Contas pela agremiação partidária.
Determinou-se a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas. Juntados pelo cartório eleitoral aos documentos
arrolados no art. 52, § 6º, inc. III, da norma aludida, bem como a Relação de Membros de órgão Diretivo municipal provisório extraído do
Sistema SGIP da Justiça Eleitoral.
Citados nos termos do art. 52, § 6º, inc. IV, da resolução supra (fls. 14-15), o partido e os seus responsáveis permaneceram silentes.
Certificou-se o transcurso de prazo das citações/notificações expedidas sem qualquer manifestação.
A equipe técnica designada informou a ausência de elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral aportou aos autos parecer opinando pela NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO Preliminarmente, anoto que, tanto o Partido, quanto seus responsáveis, foram regularmente notificados para
regularizar as contas eleitorais, sem contudo haver qualquer manifestação ou juntada da documentação exigida, inviabilizando a análise da
regularidade da arrecadação e aplicação de recursos.
Destarte, DECLARO REVÉIS a agremiação partidária e seus respectivos responsáveis legais. No mais, tenho que a agremiação não atendeu
os requisitos legais, omitindo-se ao seu dever de prestar contas, conforme certificou a equipe técnica, na esteira do parecer do Ministério
Público Eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas eleitorais referentes ao pleito de 2018, do(a) DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO SOLIDARIEDADE de SAPIRANGA/RS, relativas aos pleitos de 2018 1º e 2º turnos, nos termos da Resolução TSE
n.º 23.553/2017, art. 77, §4º; e nos termos do art. 83, II, determino a perda do direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, até que
as contas sejam apresentadas, e a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO, bem como comunique-se ao TRE-RS para anotação da suspensão do
Diretório Municipal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa.
Sapiranga, 26 de fevereiro de 2019.
VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
Juíza Eleitoral da 131ª ZE
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132ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 07/2019 - 132 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 32-76.2018.6.21.0132
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - ART. 312 CE - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Seberi
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ANOLI ANTUNES DE OLIVEIRA (ADV(S) BRUNA MOURA DE OLIVEIRA-OAB 92044, FRANCISCO FASSINI-OAB 103159,
ISADORA ADAM-OAB 111696, MAURÍCIO POKULAT SAUER-OAB 58152 E RODRIGO OLIVEIRA DE BORBA-OAB 81.529)
Vistos.
Tendo em vista que estou atuando em regime de substituição nesta Comarca e não dispondo de pauta, coloque-se os autos sobrestados até a
nomeação de juiz titular.
Seberi, 08 de março de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 132ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 08/2019 - 132 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 49-15.2018.6.21.0132
DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - ART. 323 CE. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Seberi
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
NOTICIANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - JUSTIÇA PÚBLICA
NOTICIADO(S) : SILVINO DA SILVA VIANA
Vistos.
Tendo em vista que estou atuando em regime de substituição nesta Comarca e não dispondo de pauta, coloque-se os autos sobrestados até a
nomeação de juiz titular.
Seberi, 08 de março de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 132ª ZE

143ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2019 - 143ª ZE/RS
Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cachoeirinha/RS
Processo n.º 54-04.2018.6.21.0143 (Protocolo 52.736/2018)
Natureza: EE – Embargos à Execução
Embargante: Vantoir da Rosa Machado (Advogados: Anderson Tavares Dutra – OAB/RS 66.772; Diego Coitinho Spanholi – OAB/RS 77.697 e
Rosana Dullius – OAB/RS 71.277).
Embargado: UNIÃO (Procuradoria Regional da Fazenda Nacional)
Município: Cachoeirinha/RS
De ordem da Exma. Juíza Eleitoral, MM. Lúcia Rechden Lobato, conforme determinação retro, intimo a parte e seus advogados do inteiro teor
da decisão da fl. 87 dos autos: “Vistos. Intime-se o Embargante/Executado, por nota de expediente ao patrono. D.l. Em 08.03.2019. Lúcia
Rechden Lobato, Juíza Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral/RS.” Cachoeirinha, 8 de março de 2019. Carlos Marcelo da Silveira, Chefe de Cartório.

150ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 104-09.2018.6.21.0150
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE XANGRI-LÁ (ADV(S) RAPHAEL MACHADO AYUB-OAB 105003)
RESPONSÁVEL(S) : CELSO BASSANI BARBOSA E RAPHAEL MACHADO AYUB (ADV(S) RAPHAEL MACHADO AYUB-OAB 105003)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Xangri-Lá, relativas às Eleições Gerais de 2018 (fls.
14/22).
Foi publicado edital, conforme art. 59 da Resolução TSE 23.553/17, tendo transcorrido in albis o prazo para impugnações (fls. 27/30).
Emitido Relatório Exame de Contas (fl. 31), bem como intimado o Partido e respectivos responsáveis para manifestação, transcorreu in albis o
prazo assinalado (fl. 37).
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Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (fl. 38), por conta da ausência de abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral entendeu procedente o parecer emitido, opinando pela desaprovação das contas (fl. 39/39v).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir e fundamentar.
Devem ser desaprovadas as contas apresentadas.
Registre-se que não houve nenhuma impugnação à prestação de contas apresentada intempestivamente pelo Partido Trabalhista Brasileiro PTB de Xangri-Lá, no prazo estabelecido no art. art. 59 da Resolução TSE 23.553/17.
Realizada a análise técnica das contas, porém, verificou-se ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros,
nos termos do art. 10º, caput e §2º, da Resolução TSE 23.553/17:
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. (grifei)
Com isso, verificada a ausência de abertura de conta bancária específica, revelando a existência de irregularidade insanável, imperativo tornase a desaprovação das contas apresentadas.
Isso posto, DESAPROVO as contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Xangri-Lá, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do
o art. 10º, caput e §2º, e art. 77, inc. III, ambos da Resolução TSE 23.553/17, ante os fundamentos declinados.
Outrossim, conforme estipulado no art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE 23.553/17, determino a perda do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário pelo período de três meses, a contar do ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de representação estadual e nacional do partido comunicando a presente decisão, bem como
registre-se no Sistema SICO.
Após, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 07 de março de 2019
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 105-91.2018.6.21.0150
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE XANGRI-LÁ (ADV(S) ALDACIR RODRIGUES DA SILVA-OAB 104231)
RESPONSÁVEL(S) : ADALCIR RODRIGUES DA SILVA E SANDRO ALEX DOS SANTOS (ADV(S) ALDACIR RODRIGUES DA SILVA-OAB
104231)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Xangri-Lá, relativas às Eleições Gerais de
2018 (fls. 13/20).
Foi publicado edital, conforme art. 59 da Resolução TSE 23.553/17, tendo transcorrido in albis o prazo para impugnações (fls. 23/27).
Emitido Relatório Exame de Contas (fl. 28), bem como intimado o Partido e respectivos responsáveis para manifestação, transcorreu in albis o
prazo assinalado (fl. 34).
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (fl. 35), por conta da ausência de abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral entendeu procedente o parecer emitido, opinando pela desaprovação das contas (fl. 36/36v).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir e fundamentar.
Devem ser desaprovadas as contas apresentadas.
Registre-se que não houve nenhuma impugnação à prestação de contas apresentada intempestivamente pelo Movimento Democrático
Brasileiro - MDB de Xangri-Lá, no prazo estabelecido no art. art. 59 da Resolução TSE 23.553/17.
Realizada a análise técnica das contas, porém, verificou-se ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros,
nos termos do art. 10º, caput e §2º, da Resolução TSE 23.553/17:
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. (grifei)
Com isso, verificada a ausência de abertura de conta bancária específica, revelando a existência de irregularidade insanável, imperativo tornase a desaprovação das contas apresentadas.
Isso posto, DESAPROVO as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Xangri-Lá, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos
termos do o art. 10º, caput e §2º, e art. 77, inc. III, ambos da Resolução TSE 23.553/17, ante os fundamentos declinados.
Outrossim, conforme estipulado no art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE 23.553/17, determino a perda do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário pelo período de três meses, a contar do ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de representação estadual e nacional do partido comunicando a presente decisão, bem como
registre-se no Sistema SICO.
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Após, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 07 de março de 2019
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 92-92.2018.6.21.0150
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CAPÃO DA CANOA (ADV(S) VAGNER MORÁS VASCONCELOS-OAB 87667)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO ESTADEU NASCIMENTO DORNELES E LAURO TITONI (ADV(S) VAGNER MORÁS VASCONCELOS-OAB
87667)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT de Capão da Canoa, relativas às Eleições Gerais de 2018
(fls. 17/36).
Foi publicado edital, conforme art. 59 da Resolução TSE 23.553/17, tendo transcorrido in albis o prazo para impugnações (fls. 39/42).
Emitido Relatório Exame de Contas (fl. 43), bem como intimado o Partido e respectivos responsáveis para manifestação, transcorreu in albis o
prazo assinalado (fl. 49).
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (fl. 50), por conta da ausência de abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral entendeu procedente o parecer emitido, opinando pela desaprovação das contas (fl. 51/51v).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir e fundamentar.
Devem ser desaprovadas as contas apresentadas.
Registre-se que não houve nenhuma impugnação à prestação de contas apresentada intempestivamente pelo Partido dos Trabalhadores - PT
de Capão da Canoa, no prazo estabelecido no art. art. 59 da Resolução TSE 23.553/17.
Realizada a análise técnica das contas, porém, verificou-se ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros,
nos termos do art. 10º, caput e §2º, da Resolução TSE 23.553/17:
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. (grifei)
Com isso, verificada a ausência de abertura de conta bancária específica, revelando a existência de irregularidade insanável, imperativo tornase a desaprovação das contas apresentadas.
Isso posto, DESAPROVO as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Capão da Canoa, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos
do o art. 10º, caput e §2º, e art. 77, inc. III, ambos da Resolução TSE 23.553/17, ante os fundamentos declinados.
Outrossim, conforme estipulado no art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE 23.553/17, determino a perda do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário pelo período de três meses, a contar do ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de representação estadual e nacional do partido comunicando a presente decisão, bem como
registre-se no Sistema SICO.
Após, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 07 de março de 2019
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 101-54.2018.6.21.0150
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE XANGRI-LÁ (ADV(S) MATHEUS FERREIRA JARDIM-OAB 88746)
RESPONSÁVEL(S) : FABIO JUNIOR RAMOS E EVERTON MACHADO ALVES (ADV(S) MATHEUS FERREIRA JARDIM-OAB 88746)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas, apresentada pelo Progressistas - PP de Xangri-Lá, relativas às Eleições Gerais de 2018 (fls. 14/44).
Foi publicado edital, conforme art. 59 da Resolução TSE 23.553/17, tendo transcorrido in albis o prazo para impugnações (fls. 49/52).
Emitido Relatório Exame de Contas (fl. 53), o Partido acostou a manifestação de fl. 60, sustentando que não lançara candidato e não
arrecadara recursos, postulando a aprovação das contas.
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (fl. 61), por conta da ausência de abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral entendeu procedente o parecer emitido, opinando pela desaprovação das contas (fl. 62/62v).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir e fundamentar.
Devem ser desaprovadas as contas apresentadas.
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Registre-se que não houve nenhuma impugnação à prestação de contas apresentada intempestivamente pelo Progressistas - PP de XangriLá, no prazo estabelecido no art. art. 59 da Resolução TSE 23.553/17.
Realizada a análise técnica das contas, porém, verificou-se ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros,
nos termos do art. 10º, caput e §2º, da Resolução TSE 23.553/17:
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. (grifei)
Com isso, verificada a ausência de abertura de conta bancária específica, revelando a existência de irregularidade insanável, imperativo tornase a desaprovação das contas apresentadas.
Isso posto, DESAPROVO as contas do Progressistas - PP de Xangri-Lá, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do o art. 10º, caput
e §2º, e art. 77, inc. III, ambos da Resolução TSE 23.553/17, ante os fundamentos declinados.
Outrossim, conforme estipulado no art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE 23.553/17, determino a perda do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário pelo período de três meses, a contar do ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de representação estadual e nacional do partido comunicando a presente decisão, bem como
registre-se no Sistema SICO.
Após, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 07 de março de 2019
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 102-39.2018.6.21.0150
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUIZ ELEITORAL: LEANDRO DA ROSA FERREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE XANGRI-LÁ (ADV(S) MATHEUS FERREIRA JARDIM-OAB 88746)
RESPONSÁVEL(S) : TANIA ROSI FOGAÇA MEDEIROS DA SILVEIRA E OSCAR CRESPO DE SOUZA (ADV(S) MATHEUS FERREIRA
JARDIM-OAB 88746)
Rh.
Tendo em vista o relatório retro, dando conta de possíveis irregularidades na presente prestação de contas, intime-se o partido e respectivos
responsáveis para manifestação ou regularização no prazo de três dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 72, §1º, da Resolução TSE
23.553/17.
Capão da Canoa, 07 de março de 2019
LEANDRO DA ROSA FERREIRA
Juiz Eleitoral da 150ª ZE

159ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 04/2019 - 159ª ZE/RS
Classe Cart – Cartas n.º 2-23.2019.6.21.0159 (Carta Precatória Inquiritória n. 01/2019, expedida nos autos da Ação Penal n.º 2422.2017.6.21.0072, que tramita na 072ª Zona Eleitoral – Viamão/RS)
Réu: Leonardo Saran Messias
ADV.: Nilson Pinto da Silva – OAB/RS: 42.149
Intimação da parte acima da audiência a ser realizada na sala de audiências da 19ª Vara Cível de Porto Alegre, na Rua Manoelito de Ornellas,
n. 50, 13º andar, Foro Central, Prédio II, Praia de Belas, nesta Capital, conforme despacho a seguir transcrito:
“Designo a data de 14 de março de 2019, às 15h50min, para realização da audiência para oitiva da testemunha André Ramos Ruffoni, arrolada
pelo Ministério Público Eleitoral.
Diligências.
Em 08.03.2019.
MARIA THEREZA BARBIERI,
Juíza Eleitoral da 159ª Zona.”

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 09/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-44.2017.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JUNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (ADV) GUILHERME OLIVEIRA REIS - OAB/RS 88.875
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RESPONSÁVEIS : JOÃO PEDRO NUNES. (ADV) ANTONIO CARLOS MACIEL LUZARDI - OAB/RS 55.630
LUIZ GONZAGA MEDEIROS RODRIGUES . (ADV) JOAO GILBERTO PINHO TAVARES - OAB/RS 86.750
LUIS NEI CORREA ANDRADE (SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS)
V.
INTIMEM-SE as partes interessadas, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo 15 (quinze) dias, efetuem o recolhimento do valor
integral do débito, através de GRU a ser disponibilizada pelo Cartório Eleitoral, ou requeiram o seu parcelamento, para dar cumprimento à
decisão de fls. 236/237, com base na Resolução TSE n. 23.546/17, art. 60, I “b” e na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 13.
Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Secretaria Judiciária para que promova as
medidas necessárias para a cobrança.
Em 27/02/2019.
Bento Fernandes de Barros Júnior,
Juiz Eleitoral

173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 016/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: AP 127-17.2017.6.21.0173
AUTOR(S): MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL
VITIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S): TAYLOR MARSHALL DE ÁVILA GAYA (ADVS. IZABEL THEREZINHA SANTOS SANTAMARIA, OAB/RS 30.657, CECÍLIO
LACERDA MARTINS, OAB/RS 43.475 E NILSON DE SOUZA GAYA, OAB/RS 38E496)
“Vistos.
Acolho a justificativa do procurador do réu, e reitere-se o ofício de fls. 96.
Designo audiência para o dia 22/05/19, às 17:40 h, para interrogatório do réu e da oitiva arrolada pelo Ministério Público, David Paixão de
Vargas (fls.03).
Cientifique-se de que a audiência realizar-se-á na sala de audiência da 1ª vara crime do Fórum desta comarca, sala 117.
Intimem-se.
Diligências legais.
Gravataí, 26/2/19."
Roberta Penz de Oliveira
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 017/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: AP 106-41.2017.6.21.0173
AUTOR(S): MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL
VITIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S): LUCAS HENRIQUE ESTEVES MACHADO E CAMILA DE OLIVEIRA ROSA (ADVS. BRUNO KOLOGESKI, OAB/RS 113.983,
MÁRCIA HELENA BRASIL ALVES, OAB/RS 47E265)
“I – RELATÓRIO
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra LUCAS HENRIQUE ESTEVES MACHADO, brasileiro, solteiro, filho de Alvino Marques
Machado e Ângela Cristina Robattini Esteves, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 19 de agosto de 1994, RG nº 9103333762, residente na
rua Rio Grande do Sul, 536, Cohab B, Gravataí/RS; e contra CAMILA DE OLIVEIRA ROSA, brasileira, divorciada, filha de José Antônio dos
Santos e Glaci de Oliveira, natural de Porto Alegre/RS, nascida em 1º de julho de 1991, RG nº 1091030823, residente na Rua Vigário Luís
Azevedo, 220, Bairro Itatiaia, Gravataí/RS, dando-os como incursos nas sanções dos artigo 39, § 5º, inciso II, Lei 9.504/97. Narra a denúncia:
No dia 12 de março de 2017, por volta das 10h10min, na Rua Gaspar Lemos, 82, Gravataí/RS, os denunciados LUCAS HENRIQUE ESTEVES
MACHADO e CAMILA DE OLIVEIRA ROSA, em comunhão de esforços e vontades, arregimentaram eleitor e efetuaram boca de urna no dia
da eleição suplementar para Prefeito de Gravataí.
Na ocasião, os denunciados, nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Médio Ponche Verde, local onde estavam instaladas diversas
seções eleitorais, aproveitando-se de intensa precipitação pluviométrica que acometeu a região, foram flagrados conduzindo eleitores com um
guarda-chuva até o local de votação, com o objetivo de influir no voto de tais eleitores.
Designada audiência para proposta de transação penal, o benefício não foi aceito pelos acusados (fl. 29), sendo recebida a denúncia em
13/06/2017 (fl. 33).
Citados e intimados (fls. 39/42), os réus compareceram à audiência para oferecimento da suspensão condicional do processo, que igualmente
não foi aceita (fls. 44).
Em defesa escrita (fls. 48/58), os réus negaram sua participação em atos de boca de urna. Arrolaram uma testemunha.
A defesa foi considerada intempestiva (fl. 59).
Em audiência de instrução (fls. 85/88), foi inquirida a testemunha de acusação e interrogados os réus, determinando-se que o feito aguardasse
o retorno da Juíza Titular para designação da oitiva da testemunha de defesa.
A inquirição da testemunha de defesa foi indeferida em razão da intempestividade da resposta, sendo decretada a perda da prova (fl. 90).
O Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 93/96). Aduziu ser certa a autoria do delito. Destacou que o réu Lucas era o responsável
por auxiliar na locomoção dos eleitores. Impugnou as fotografias juntadas e alegou que os réus não lograram fazer prova de que teriam sido
confundidos com outro casal. Pediu a procedência da ação penal, com a condenação de ambos os acusados.
A defesa também apresentou memoriais (fls. 106/109), alegando que os acusados foram votar e, ao chegarem na seção, foram conversar com
um portador do guarda-sol, quando a BM chegou e prendeu a todos em flagrante. Disseram que a testemunha de defesa arrolada não foi
ouvida, sendo ela a mesária que forneceu as imagens das fls. 57/58, as quais demonstram quem efetivamente estava praticando “boca de
urna”. Aduziram que o conjunto probatório é inconsistente no tocante ao depoimento da testemunha de acusação. Pediram suas absolvições.
Em sentença, julgou-se procedente a ação penal, dando-se os acusados como incursos nas sanções do artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei
9.504/1997.
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Inconformados com a decisão, os réus CAMILA DE OLIVEIRA ROSA E LUCAS HENRIQUE ESTEVES MACHADO interpuseram recurso
contra a sentença que julgou procedente a denúncia.
Em análise pelo colegiado do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, acordaram, por unanimidade, pelo não conhecimento
do recurso, pois intempestivo; de ofício, porém, declararam a nulidade parcial da ação penal, determinando-se a remessa dos autos à origem a
fim de oportunizar a oitiva da testemunha arrolada pela defesa, repetindo-se os atos subsequentes – interrogatório dos réus, alegações finais e
sentença.
Foi ouvida a testemunha de defesa e (re)interrogados os réus Lucas e Camila.
Apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público Eleitoral, este reiterou a necessidade de condenação dos denunciados.
Apresentadas as alegações finais pela defesa, esta afirmou não haver elementos suficientes que justifique a condenação dos réus. Requereu
suas absolvições.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo imediatamente ao exame do mérito da presente ação penal.
A materialidade do delito está evidenciada pelo Termo Circunstanciado (fls. 05/15) e pela prova testemunhal colhida ao longo da instrução
probatória.
A autoria é certa e está a apontar para a prática ilícita por ambos os acusados, Lucas e Camila, conforme o depoimento do Oficial de Justiça
Jeferson Pereira dos Reis (fl. 86), que assim declarou perante este Juízo:
Declarou que não eram apenas os réus que estavam lá, mas diversas pessoas, sendo que pediu que se retirassem, porém não obedeceram.
Pediu para o Cartório que enviasse uma viatura. Eram os réus que estavam lá. O rapaz estava com um guarda-sol e acompanhava os eleitores
até a urna de votação e, inclusive foram ao local a pedido do Cartório. Chovia muito. Pela Promotora: os réus estavam embaixo de uma aba,
quando chegavam os carros os réus levavam os eleitores até o portão de entrada da escola, local onde existia uma aba. A ré ficava junto com
as demais pessoas embaixo da aba. Os réus portavam bandeiras partidárias. A testemunha acredita que quem fez a denúncia provavelmente
tenha filmado. Só fez a prisão de quem estava em flagrante delito. O fato ocorreu de manhã e no período da tarde o réu voltou ao local,
estando novamente com várias bandeiras. Até falou para o réu que uma bandeira poderia, mas haviam várias bandeiras e o réu ficou brabo e
saiu com uma bandeira enrolada. Pela defesa: Foi perguntado qual a escola. Não se recorda o nome da escola que ocorreu o fato, deve estar
na ocorrência. Disse que cuidavam de várias escolas. Haviam muitas pessoas nessa escola em que houve o flagrante do réu. Esclarece que à
tarde quando retornou no local, pediu que se retirassem e obedeceram, retirando as bandeiras que estavam na calçadas, embora tenham dito
que as bandeira não eram deles. Acredita que de manhã eram várias bandeiras, PSB, PMDB e PDT e estavam em outra esquina embaixo da
aba. À tarde, eram só bandeiras do PDT e estavam na esquina, do lado oposto. Não recebem as denúncias diretamente, e sim por intermédio
do Cartório. Reitera que pediu para o réu se retirar do local e ele não atendeu, sendo que pediu mais de uma vez. O mesmo em relação à ré.
Acredita que eles foram influenciados por uma terceira pessoa, a qual saiu quando chegou a Brigada Militar. Os réus estavam no local fazendo
bandeirasso e o réu levava as pessoas no local de votação com um guarda-sol. (grifei)
Perceba-se que o Sr. Oficial de Justiça informou a esse Juízo que os réus Lucas e Camila estavam utilizando um guarda-sol para acompanhar
os eleitores até o local de votação, pois no dia caía uma forte chuva. Asseverou ainda que os acusados se encontravam acompanhados de
diversas pessoas e que, juntos, eles faziam “bandeiraço”, e que o réu levava as pessoas no local de votação com um guarda-sol.
Destacou, de forma inexorável, que só fez a prisão de quem estava em flagrante delito.
Gize-se, no ponto, que a eficácia probatória do testemunho do Oficial de Justiça não pode ser desqualificada pelo simples fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, no caso concreto, da repressão penal, até porque desprovida de qualquer espírito de emulação que pudesse
motivar uma inverídica acusação em desfavor dos réus. Outrossim, além de retilíneo, o relato da testemunha Jeferson, servidor da justiça,
goza de presunção de fé pública, legitimidade e legalidade – sobretudo no caso concreto, em que compromissado, cabendo a prova em
contrário a quem lança dúvida sobre a veracidade do depoimento.
E nesse contexto, entendo que os acusados não se desincumbiram de comprovar a tese defensiva por eles trazida ao processo.
No seu interrogatório, Lucas Henrique Esteves Machado afirmou não ter praticado o delito, atribuindo a sua prisão ao fato de ter sido
confundido, junto com a corré Camila de Oliveira Rosa, com outro casal que efetivamente realizava crime eleitoral naquele dia. O réu referiu
que foi votar na EEEM Ponche Verde e que sua esposa, a corré Camila, lhe aguardou na rua, já que ela não vota naquele local. Salientou que
não possuía bandeiras na ocasião de sua dentenção. O réu afirmou que o Oficial de Justiça Jeferson Pereira dos Reis lhe abordou após ter
sido flagrado fazendo boca de urna acompanhado da ré Camila de Oliveira Rosa. Informou que estava ciente de que não poderia retornar ao
local à tarde, mas havia firmado compromisso com o partido em fazer “boca de urna”, não recordando o valor que lhe foi pago para fazer a
propaganda ilegal.
A ré Camila de Oliveira Rosa, por sua vez, alegou que, na ocasião dos fatos, estava aguardando seu marido votar, embaixo de um toldo e que,
após o retorno dele, foram abordados pelo Oficial de Justiça Jeferson Pereira dos Reis sob a alegação de estarem realizando “boca de urna”. A
denunciada frisou que não cometeu qualquer crime eleitoral no momento dos fatos, referindo que foram confundidos com um outro casal que
estava praticando o crime de “boca de urna”.
A testemunha da defesa Rosângela Félix Munhoz declarou que estava trabalhando como fiscal partidária dentro de uma seção na Escola onde
aconteceram os fatos descritos na denúncia e, ao sair para comprar um lanche, avistou um casal, do qual tirou fotos em seu celular, realizando
“boca de urna”. Relatou que não conhece os réus e que, na ocasião dos fatos, quando da abordagem de Lucas Henrique Esteves Machado e
posterior encaminhamento ao fórum, ofereceu carona à corré Camila de Oliveira Rosa ao fórum, tendo em vista que a testemunha estava
sendo conduzida para testemunhar a abordagem de outros presos. Ao ser questionada pela defesa quanto às fotos apresentadas de outro
casal que estava embaixo de um guarda-sol colorido, confirmou terem sido essas as pessoas que realizavam “boca de urna” no local e que,
por isso, as fotografou. Destacou que não os foram os denunciados Lucas e a Camila as pessoas por ela fotografadas realizado propaganda
eleitoral no dia da eleição suplementar.
Ora, o fato de a testemunha Rosângela Félix Munhoz, fiscal partidária no dia da eleição suplementar para Prefeito de Gravataí, ter afirmado em
juízo que, ao sair para comprar um lanche, percebeu a prática da infração penal de “boca de urna” pelas pessoas que aparecem nas fotos das
fls. 57/58, não elide a prática criminosa pelos acusados, na medida em que o Oficial de Justiça foi claro ao relatar que não eram apenas os
réus que estavam lá, mas diversas pessoas, sendo que pediu que se retirassem, porém não obedeceram.
Deve ser destacado, por oportuno, que o acusado Lucas, mesmo tendo sido preso pela manhã, retornou ao local dos fatos na parte da tarde,
admitindo ele, em seu reinterrogatório, que para lá retornou à tarde para realizar “'boca de urna”.
Convenhamos, se o réu Lucas, conforme por ele mesmo admitido, “assumiu um compromisso” de arregimentar eleitores e realizar propaganda
de “boca de urna” com alguém do partido (não identificado), entregando “santinhos” na parte da tarde, seria ingênuo crer na sua versão – e
não na do Oficial de Justiça – de que, na parte da manhã, ele estava no local, acompanhado de sua esposa – a qual sequer vota naquela
seção –, tão somente para “votar”.
Ainda, o depoimento da corré Camila é igualmente inconsistente, uma vez que ela nega a sua participação no evento criminoso e nega que
seu companheiro Lucas tenha estado na parte da tarde na Escola realizando “boca de urna”, fato que foi por ele admitido.
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Fica evidente, portanto, que a negativa dos acusados tem a evidente finalidade de os eximirem da responsabilidade pelos fatos descritos na
denúncia.
Certa é a autoria de Lucas e de Camila no fato delituoso, uma vez que ambos estiveram, pela parte da manhã, no local de votação, portando
bandeiras e conduzindo eleitores em um guarda-sol, com a clara intenção de influenciar no resultado da votação.
Ante o exposto, a condenação dos réus nas sanções do artigo 39, §5º, inciso II, da Lei 9.504/1997, é medida impositiva.
Passo a dosar-lhes a pena.
1. Quanto ao réu Lucas Henrique Esteves Machado:
A culpabilidade, considerada esta como um juízo de reprovabilidade a ser realizado quanto à conduta do sentenciado, indica censurabilidade
acima da ordinária, na medida em que Lucas, mesmo depois de ser conduzido por crime de “boca de urna” retornou ao local da votação, na
parte da tarde, o que revela descaso de sua parte para com as ações das autoridades constituídas. O réu não possui antecedentes criminais,
conforme certidão judicial (fl. 24). Não há elementos concretos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade do sentenciado. Os
motivos, circunstância e consequências são inerentes ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-los. Não há falar em comportamento da
vítima, por se tratar de crime eleitoral.
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras moduladoras.
O regime de cumprimento inicial é o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.
Conforme expressa previsão do artigo 39, §5º, inciso II, Lei 9.504/1997, converto a pena privativa de liberdade (detenção) por prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período (seis meses e quinze dias), em entidade a ser definida pela Vara de Execuções Criminais.
Inviável a suspensão condicional da pena, diante do deferimento da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Arbitro a pena de multa em no valor de cinco mil UFIR (art. 39, § 5º, II, Lei 9.504/97), a ser atualizado pelos índices da correção monetária
quando da sua execução, fulcro no artigo 49, § 1º e § 2º, do Código Penal.
2. Quanto à ré Camila de Oliveira Rosa:
A culpabilidade, considerada esta como um juízo de reprovabilidade a ser realizado quanto à conduta da sentenciada, indica censurabilidade
ordinária. A ré não possui antecedentes criminais, conforme certidão judicial (fl. 25). Não há elementos concretos nos autos para valorar a
conduta social e a personalidade da sentenciada. Os motivos, circunstância e consequências são inerentes ao tipo penal, razão pela qual
deixo de valorá-los. Não há falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime eleitoral.
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, tornando-a
definitiva, diante da ausência de outras moduladoras
O regime de cumprimento inicial é o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.
Conforme expressa previsão do artigo 39, §5º, inciso II, Lei 9.504/1997, converto a pena privativa de liberdade (detenção) por prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período (seis meses), em entidade a ser definida pela Vara de Execuções Criminais.
Inviável a suspensão condicional da pena, diante do deferimento da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Arbitro a pena de multa no valor de cinco mil UFIR (art. 39, § 5º, II, Lei 9.504/97), a ser atualizado pelos índices da correção monetária quando
da sua execução, fulcro no artigo 49, § 1º e § 2º, do Código Penal.
Condeno os réus ao pagamento das custas.
Transitada em julgado a sentença condenatória: (a) oficie-se ao TRE; (b) lancem-se os nomes dos réus no rol de culpados; e (c) formem-se os
PEC's definitivos, remetendo-se à Vara de Execuções Criminais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Gravataí, 06/03/2019.”
Roberta Penz de Oliveira,
Juíza Eleitoral.
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