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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Edital
PROCESSO 0603658-62.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603658-62.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: VOLMIR MANOEL DOS SANTOS, ELEICAO 2018 VOLMIR MANOEL DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Federal (11631)
EDITAL DE CITAÇÃO N. 001/2019
(Com prazo de 20 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RAFAEL DA CAS MAFFINI, RELATOR DO PROCESSO n. 0603658-62.2018.6.21.0000,
ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Federal (11631), EM QUE FIGURA COMO REQUERENTE:
VOLMIR MANOEL DOS SANTOS, NA FORMA DA LEI: FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem,
que por este Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos do processo n. 0603658-62.2018.6.21.0000, ESPÉCIE:
Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Federal (11631), referente à omissão do dever de prestar contas à Justiça
Eleitoral, sendo este EDITAL para CITAR VOLMIR MANOEL DOS SANTOS, com último endereço conhecido e informado no sistema de
Candidaturas ¿ CAND, durante o processo eleitoral, Rua dos Andradas, 1234, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90.020-008,
tendo em vista que a tentativa de citação efetuada pelo Correio restou frustrada, para que haja a citação do prestador de contas omisso, nos
termos do artigo 52, § 6º, inciso IV, da resolução TSE n. 23.553/2017, para querendo, por meio de advogado constituído nos autos, apresentar
manifestação no prazo de 03 (três) dias, contados a partir do vigésimo dia da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Sul ¿ DEJERS, se manifeste acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral e da informação produzida pela
Unidade Técnica deste Tribunal (Id.1945583), sob pena de, permanecendo a omissão, as referidas contas serem julgadas como não
prestadas, nos termos do art. 52, § 6º, inciso VI da mesma Resolução, tudo nos termos do r. despacho exarado (Id.1998333) dos autos digitais
em referência, combinado com os art. 256 e 257, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento do
interessado e não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL, em cumprimento ao art. 259 do CPC e do despacho de
Id.1998333, de lavra do Exmo. Des. RAFAEL DA CAS MAFFINI, Relator. Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
aos doze dias do mês de março de 2019. Eu, Aderson Arpini Câmara, Analista Judiciário, o lavrei. E eu, Carlos Vinicios De Oliveira Cavalcante,
Chefe da Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais, o conferi e subscrevo.
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PROCESSO 0602787-32.2018.6.21.0000
Processo Classe: 0602787-32.2018.6.21.0000
RELATOR(A): RAFAEL DA CAS MAFFINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual (11630)
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROSANI ROSA DUTRA DEPUTADO ESTADUAL, ROSANI ROSA DUTRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 002/2019
(Com prazo de 20 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RAFAEL DA CAS MAFFINI, RELATOR DO PROCESSO de Prestação de Contas n.
0602787-32.2018.6.21.0000, EM QUE FIGURA COMO REQUERENTE ROSANI ROSA DUTRA, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER a todos
quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam
os autos do processo n. 0602787-32.2018.6.21.0000, ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (12046) Cargo - Deputado Estadual
(11630), referente à omissão do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, sendo este EDITAL para INTIMAR ROSANI ROSA DUTRA, com
último endereço conhecido e informado no sistema de Candidaturas ¿ CAND, durante o processo eleitoral, Rua Garibaldi, n. 899, apto 2, Bairro
Niterói, Canoas/RS, CEP 92120-020, tendo em vista que as tentativas de intimação efetuadas pelo Correio restaram frustradas, para que haja
a intimação do prestador de contas omisso, nos termos do art. 52, § 6º, inciso IV, da resolução TSE n. 23.553/2017, para sanar sua
incapacidade processual, juntando procuração outorgada a advogado na forma do art. 48, § 7º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, no prazo de
03 (três) dias, contados a partir do vigésimo dia da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do
Sul ¿ DEJERS, sob pena de, permanecendo a omissão, as referidas contas serem julgadas como não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º,
inciso VI da mesma Resolução, tudo nos termos do r. despacho exarado (Id. 1997233) dos autos digitais em referência, combinado com os art.
256 e 257, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro alegar
ignorância, expediu-se o presente EDITAL, em cumprimento ao art. 259 do CPC e do despacho de Id. 1997233, de lavra do Exmo. Des.
RAFAEL DA CAS MAFFINI, Relator. Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos doze dias do mês de março de
2019. Eu, Leandro Martins Pires, Analista Judiciário, o lavrei. E eu, Carlos Vinicios De Oliveira Cavalcante, Chefe da Seção de Cumprimento e
Comunicações Processuais, o conferi e subscrevo.

Pautas
PAUTA N. 38/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 19.03.2019 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1)Proc. Classe RE N. 102 - Recurso Eleitoral - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - Captação Ou
Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Abuso - de Poder Econômico - Cassação do Diploma - Inelegibilidade Procedente. Procedência: Palmeira das Missões. Recorrente(s): (Adv(s) Antonio Martins Júnior-OAB OAB/RS 58.488, Caetano Cuervo Lo
Pumo-OAB OAB/RS 51.723 e Francisco Tiago Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 13.03.2019. (a) Rogério da Silva de Vargas – DiretorGeral Substituto.

Resoluções
RESOLUÇÃO N. 325, DE 12 DE MARÇO DE 2019
Aprova o Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para os exercícios de 2019 a 2022.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando os termos da Resolução n. 23.544, de 18 de dezembro de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a elaboração
de plano de obras e a padronização das construções de cartórios eleitorais no âmbito da Justiça Eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, anexo a esta Resolução, para os exercícios de 2019 a
2022.
Parágrafo único. As obras emergenciais e aquelas cujos valores se enquadrem no limite estabelecido no art. 23, inciso I, alínea a, da Lei n°
8.666/1993, atualizados pelo Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018, poderão ser executadas sem previsão no plano.
Art. 2º Caso a obra prevista no plano não possa ser executada por razões de ordem técnica, operacional ou legal, o empreendimento
classificado na ordem de prioridade subsequente poderá ser atendido, mediante justificativa circunstanciada do Presidente do Tribunal.
Art. 3º Os percentuais e valores estimados dos cronogramas físico-financeiros constantes do plano poderão ser ajustados após a entrega dos
projetos executivos.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, aos doze dias do mês de março do ano dois mil e dezenove.
Desembargador Jorge Luís Dall’Agnol,
Presidente.
Desembargadora Marilene Bonzanini,
Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral.
Desembargador Eleitoral Eduardo Augusto Dias Bainy
Desembargador Federal João Batista Pinto Silveira
Desembargador Eleitoral Gerson Fischmann
Desembargador Eleitoral Roberto Carvalho Fraga
Desembargador Eleitoral Rafael Da Cás Maffini

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

Porto Alegre, Quinta-feira, 14 de Março de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 46, Página: 4

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 57-68.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 218542016
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLITICO - ORGAO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Interessado(s): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO e LUIZ ALBERTO ALBANEZE (Adv(s)
Rodrigo Waltrick Ribas OAB/RS 66.527)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), pertinentes ao exercício de 2015, que restaram julgadas aprovadas
com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Em 23.07.18 foi deferido parcelamento do valor de R$ 46.340,20 (quarenta e seis mil trezentos e quarenta reais e vinte centavos), em 60
(sessenta) parcelas mensais (fl. 698).
Após juntada aos autos do comprovante de pagamento com valor desatualizado da parcela referente ao mês de setembro (2ª parcela), o
partido não aportou comprovação alguma de pagamento das parcelas seguintes, conforme certidão de fl. 721.
Decido.
Considerando a inadimplência de mais de três parcelas, com base no art. 16, § 4º Resolução TRE/RS n. 298/17, rescindo o parcelamento
deferido e determino o encaminhamento das peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que promova as medidas cabíveis visando à
execução do título judicial, nos termos do art. 14, § único da citada Resolução.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 11 de março de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PC N. 114-23.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 303432015
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2014 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
Interessado(s): PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (Adv(s) Moises de Oliveira Rocha OAB/RS 75.498), LUIZ CARLOS
COELHO PRATES e OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Social Democrata Cristão (PSDC), atual Democracia Cristã (DC), pertinentes ao exercício de 2014,
que restaram julgadas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Em 19.02.18 foi deferido parcelamento do valor de R$ 20.648,59 (vinte mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), em
60 (sessenta) parcelas mensais (fl. 273).
Após juntada aos autos do comprovante de pagamento da parcela referente ao mês de julho (5ª parcela), o partido não aportou comprovação
alguma de pagamento das parcelas seguintes, conforme certidão de fl. 310.
Decido.
Considerando a inadimplência de mais de três parcelas, com base no art. 16, § 4º Resolução TRE/RS n. 298/17, rescindo o parcelamento
deferido e determino o encaminhamento das peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que promova as medidas cabíveis visando à
execução do título judicial, nos termos do art. 14, § único da citada Resolução.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 11 de março de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
Presidente do TRE-RS.

Portarias
PORTARIA P N. 56, DE 12 DE MARÇO DE 2019.
NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL DO TRE-RS.
O Desembargador Jorge Luís Dall’Agnol, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR os servidores ROGÉRIO DA SILVA DE VARGAS, Secretário da Secretaria Judiciária; ALFREDO MAURICIO DIAS DE
MORAIS, Chefe da Seção de Biblioteca e Arquivo; ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS RAMOS FILHO, Assistente I na 113ª ZE – Porto Alegre;
ÉVERTON BEHLING, Assistente IV da Seção de Inspeção e Correição; LUIS ANTÔNIO KLEIN, Analista Judiciário; ANTÔNIO HERMES DA
ROSA MARQUES, Assistente IV na Seção de Apoio às Sessões Plenárias e Publicações; DANIEL DUTRA PILLAR, Coordenador na
Coordenadoria de Sistemas, bem como suplentes RODRIGO DE AGUIAR GOMES, Técnico Judiciário e CLÁUDIO LUIZ VANZELLOTTI
MONTEIRO, Técnico Judiciário para comporem, sob a presidência do primeiro, COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL.
Art. 2º Revogar a Portaria P n. 273/2015.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DES. JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente.
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PORTARIA P N. 051, DE 12 DE MARÇO DE 2019.
O DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOLL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇAO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE
Art. 1.º Dispensar a servidora Angelita Mônica Vergutz Girardelli, requisitada da Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio do
Planalto, da Função Comissionada de Chefe de Cartório (FC-6) da 015ª Zona Eleitoral - Carazinho/RS, a partir de 06-3-2019.
Art. 2.º Dispensar a servidora Andrea Ferretto Richter, Analista Judiciária, Área Judiciária, da Função Comissionada de Chefe de Cartório (FC6) da 083ª Zona Eleitoral – Sarandi/RS, e designá-la para a Função Comissionada de Chefe de Cartório (FC-6) da 015ª Zona Eleitoral –
Carazinho/RS, a partir 06-3-2019.
Art. 3.º Dispensar o servidor Wellerson Cioglia Junior, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da Função
Comissionada de Assistente I (FC-1) da 083ª Zona Eleitoral - Sarandi/RS, e designá-lo para a Função Comissionada de Chefe de Cartório (FC6) da 083ª Zona Eleitoral – Sarandi/RS, a partir 06-3-2019.
Art. 4.º Designar o servidor Geison Luis Menegaz, Analista Judiciário, Área Administrativa, para a Função Comissionada de Assistente I (FC-1)
da 083ª Zona Eleitoral - Sarandi/RS, a partir de 06-3-2019.
Art. 5.º Designar o servidor Guilherme Ribeiro da Silva Souza, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal,
para a Função Comissionada de Assistente I (FC-1) da 140ª Zona Eleitoral – Coronel Bicaco/RS, a partir de 08-3-2019.
Art. 6.º Dispensar o servidor Tiago Mateus Pereira, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da Função
Comissionada de Assistente I (FC-1) da 146ª Zona Eleitoral – Constantina /RS, a partir de 18-3-2019.
Art. 7.º Designar o servidor Tobias Felipe Rebelatto, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para a
Função Comissionada de Assistente I (FC-1) da 146ª Zona Eleitoral – Constantina /RS, a partir de 18-3-2019.
Art. 8.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
PRESIDENTE.

Atos da Secretaria
Despachos
PROCESSO 0603128-58.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603128-58.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARICI ERENI SCHMENGLER DEPUTADO ESTADUAL, MARICI ERENI SCHMENGLER
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: MARICI ERENI SCHMENGLER
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 2009583, 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, 12 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0601998-33.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0601998-33.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: SILVIA LETICIA RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: SILVIA LETICIA RODRIGUES 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 2011533, 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, 12 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
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PROCESSO 0603100-90.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603100-90.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS
BAINY PARTES:REQUERENTE: CLEBER GIOVANE SILVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: CLEBER GIOVANE SILVEIRA 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 2007483, 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, 12 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602866-11.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602866-11.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS
BAINY PARTES:REQUERENTE: CLARISSA ALVES DE ABREU LIMA SIMOES PIRES
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES MG139537
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: CLARISSA ALVES DE ABREU LIMA SIMOES PIRES
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 2007883, 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, 12 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0603108-67.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603108-67.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: JOAO BATISTA PINTO
SILVEIRA PARTES:REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARIANO
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MARIANO
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 2011183, 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, 12 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602961-41.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602961-41.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS
BAINY PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANO PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL, FABIANO PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374 Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS RAFAEL DUARTE
ALVIM - RS107230, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANO PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL, FABIANO PEREIRA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no parecer conclusivo de prestação de contas do órgão técnico de ID 1976883, sob pena
de preclusão, conforme disciplina o art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
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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, 12 de março de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0603403-07.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603403-07.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADRIANA LEITE DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, ADRIANA LEITE DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE FRANCHI DE LIMA - RS087674
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ADRIANA LEITE DA SILVA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no parecer conclusivo de prestação de contas do órgão técnico de ID 2012883, sob pena
de preclusão, conforme disciplina o art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 12 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602478-11.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602478-11.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 IARA TERESA CARDOSO DEPUTADO ESTADUAL, IARA TERESA CARDOSO
Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDILENE TERESINHA MATZEMBACHER - RS71898
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: IARA TERESA CARDOSO
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no parecer conclusivo de prestação de contas do órgão técnico de ID 2028233, sob pena
de preclusão, conforme disciplina o art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 13 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602151-66.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602151-66.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: JOAO BATISTA PINTO
SILVEIRA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELAINE BRESSAN ANDRADE DEPUTADO FEDERAL, ELAINE BRESSAN ANDRADE
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - SP208666 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - SP208666
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELAINE BRESSAN ANDRADE DEPUTADO FEDERAL, ELAINE BRESSAN ANDRADE
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no parecer conclusivo de prestação de contas do órgão técnico de ID 1959283, sob pena
de preclusão, conforme disciplina o art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 12 de março de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
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ZONAS ELEITORAIS

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 92-61.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2014 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) FELIPE FRANCHI DE LIMA-OAB 87674)
RESPONSÁVEL(S) : SONIA MARCINIA DOS SANTOS PEREIRA
Vistos.
Certificada a não apresentação de justificativa e a não apresentação das contas pelo órgão regional legitimado, determino a abertura de vista
aos interessados (partido e responsável) para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Quanto à intimação da responsável Sonia Marcinia dos Santos Pereira, para evitar prejuízo à parte, determino diligencie o cartório na obtenção
do endereço da então dirigente responsável, expedindo-se ofícios aos órgãos públicos e concessionários/permissionários de serviços públicos
(atentando-se que certificado pelo oficial de justiça a sua provável residência em Caxias do Sul/RS). Obtido o endereço, expeça intimação por
carta com aviso de recebimento em mãos. Inexitosa a diligência, voltem.
Dil.
Cachoeira do Sul, 09 de março de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-55.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Cabrais
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE NOVO CABRAIS (ADV(S) JOÃO ALBERTO HUFF CALONTI-OAB
106647)
RESPONSÁVEL(S) : MILTON VITORIO CALONTI E ALVARO LUIZ SCHEFFEL (ADV(S) JOÃO ALBERTO HUFF CALONTI-OAB 106647)
Vistos.
Identificadas irregularidades no parecer conclusivo emitido pelo cartório eleitoral e no parecer oferecido pelo MPE, determino a intimação do
órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob
pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Dil.
Cachoeira do Sul, 09 de março de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-03.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Cabrais
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE NOVO CABRAIS (ADV(S) ROSANA MARISA LARA-OAB 46557)
RESPONSÁVEL(S) : ZAURO ELEIAS DE ARREAL, LEANDRO SCHULTZ, ANGELA GELSDORF DUMKE E TARCIZIO MIGUEL ALBERTO
(ADV(S) ROSANA MARISA LARA-OAB 46557)
Vistos.
Identificadas irregularidades no parecer conclusivo emitido pelo cartório eleitoral e no parecer oferecido pelo MPE, determino a intimação do
órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob
pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Dil.
Cachoeira do Sul, 09 de março de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-83.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cerro Branco
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (Adv(s) Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB OAB/RS 51.723, DR.
EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB OAB/RS 104.318 e DR. FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB OAB/RS 48.799)
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RESPONSÁVEL(S) : EDER SILVA BADKE E SIMONE SCHWANTES (ADV(S) ANTÔNIO CARLOS PASQUALINI MACHADO-OAB 69935),
VALDIR BONATTO E MICHELI TASSIANI PETRY (Adv(s) Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB OAB/RS 51.723, DR. EVERSON ALVES DOS
SANTOS-OAB OAB/RS 104.318 e DR. FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB OAB/RS 48.799)
Vistos.
Primeiramente, cadastrem-se os procuradores constituídos às fls. 62.
Em face da regularização da representação processual da agremiação partidária (PSDB), levanto a revelia decretada às fls. 32, recebendo a
parte o processo no estado em que se encontra.
Intime-se pelo DEJERS.
Solicite-se ao juízo deprecado (01ª ZE/RS) a devolução da Carta Precatória n. 01/2019, independentemente de cumprimento.
Com relação ao petitório de fls. 58-62, consigne-se que os pedidos formulados (itens 4.a e 4.b) serão objeto de apreciação em sede de
decisório final.
Intimem-se pelo DEJERS.
Outrossim, levanto a suspensão do feito e determino o prosseguimento da análise da declaração de ausência de movimentação financeira
apresentada, para tanto cumpra-se sucessivamente:
I – publique-se edital no DEJERS com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, facultando-se 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;
II – a junte-se aos autos os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III – colham-se e certifique-se nos autos as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV – manifeste-se o cartório eleitoral sobre as matérias previstas nos itens I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias;
V – encaminhem-se os autos ao MPE, no prazo de 5 (cinco) dias.
Dil.
Cachoeira do Sul, 09 de março de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE

12ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2019 - 12ª ZE
O Doutor Luis Otavio Braga Schuch, Juiz Eleitoral da 12ª Zona de Camaquã-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 Antônio Duro,nº 253
em Camaquã, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59, caput, da Resolução TSE n.
23.553/17, a Prestação de Contas Eleitorais –Eleições Gerais de 2018, do diretório municipai.
OBJETO: Publicidade da apresentação das Contas Eleitorais – 2018, do seguinte partido político:
Partido da Social Democracia Brasileira– PSDB de Dom Feliciano/RS – 2018.
Partido Socialista Brasileiro – PSB de Camaquã/RS – 2018
Partido Socialista Brasileiro – PSB de Chuvisca/RS – 2018
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, o Ministério Público ou qualquer partido possa impugnar a prestação de
contas apresentada, bem como relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Camaquã-RS, 13 de março de 2019.
Eu, Cleonice Pazinato, Chefe de Cartório da 12ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Luis Otavio Braga Schuch,
Juiz Eleitoral.

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.27/2019 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC – 28-70.2016.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2015 – EXECUÇÃO DE JULGADO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
EXECUTADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADVS. ANDERSON LUIS DO AMARAL OAB/RS 23.841 e HÉLIO SELBACH DA
ROCHA OAB/RS 15.628)
EXEQUENTE: UNIÃO – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
De ordem do Juiz Eleitoral da 15ª ZE, intimo a parte executada para que efetue a quitação voluntária do valor determinado no despacho de
fl.566, no prazo de 15 dias, nos termos do Art. 523, caput do CPC. O interessado deverá comparecer no cartório eleitoral da 15ª ZE, situado na
rua Venâncio Aires. 688, sala 103, Centro, para obtenção da íntegra do documento (despacho) e da GRU – Guia de Recolhimento da União.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-62.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA-OAB 74566)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO SCHETTERT E EMELDA ANASTÁCIA HAUBERT (ADV(S) EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA-OAB
74566), LUIS ALBERTO GODINHO (ADV(S) DANIEL GODINHO-OAB 71875)
Vistos, etc.
O pedido de exclusão da lide do Sr. Luis Roberto Godinho será analisado em sentença.
Nessa linha, cadastre-se o respectivo procurador e cumpra-se o despacho da fl. 53.
Carazinho, 25 de fevereiro de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 018/2019 - 023ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 99-77.2018.6.21.0023
PARTIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB
MUNICÍPIO: CATUÍPE
RESPONSÁVEIS: NELSON VALDIR TURCATO e TELMO CEZAR CORACINI
ADVOGADO: IGOR LEANDRO SÁ – OAB/RS 69.979
INTIMAÇÃO
De Ordem intimo o Partido e os responsáveis para que se manifestem acerca do Exame da Prestação de Contas no prazo de 3 (três) dias.
“PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME PARTIDO POLÍTICO
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se houver
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de "Doações de Campanha".
Ijuí, 12 de março de 2019
VALDECI VANDERLEI DA CUNHA,
Analista Judiciário”
VALDECI VANDERLEI DA CUNHA,
Chefe de Cartório da 23ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 023ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 96-25.2018.6.21.0023
PARTIDO: DEMOCRATAS – DEM
MUNICÍPIO: CORONEL BARROS
RESPONSÁVEIS: CARLOS ADELAR BRENDLER e ANTONIO ADELAR MENEGHINI
ADVOGADO: PEDRO LUIZ MAROSKI – OAB/RS 81.813
INTIMAÇÃO
De Ordem intimo o Partido e os responsáveis para que se manifestem acerca do Exame da Prestação de Contas no prazo de 3 (três) dias.
“PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME PARTIDO POLÍTICO
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se houver
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de "Doações de Campanha".
Ijuí, 12 de março de 2019
VALDECI VANDERLEI DA CUNHA,
Analista Judiciário”
VALDECI VANDERLEI DA CUNHA,
Chefe de Cartório da 23ª ZE.
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25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-81.2017.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2016
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FABIANO CHAGAS SOARES-OAB 30176)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ PRADELINO MENDES, LAUMAR JORGE DE OLIVEIRA, LUIS MARIA BARBAT PARFITT, LORENA GONZALES
TELIS E FAVIO MARCEL TELIS GONZALES
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de Jaguarão, referente ao exercício financeiro de
2016.
Tendo em vista haver transcorrido o prazo legal para apresentação das contas, o partido, tendo sido intimado, apresentou as contas, de fls. 1551.
Recebida a prestação de contas, foi determinada a autuação, bem como o cumprimento das diligências previstas nos arts. 746 e seguintes da
Consolidação Normativa Judicial Eleitoral – CNJE (fl. 53).
Foi certificado à fl. 55 que foram presidentes no exercício financeiro 2016 Fávio Marcel Telis Gonzales e Luiz Pradelino Mendes
Junior, embora na relação de agentes responsáveis, não constasse o nome de Fábio Marcel Telis Gonzales. À mesma folha, foi certifica que
Laumar Jorge de Oliveria foi tesoureiro do partido em 2016, bem como a declaração do partido acrescentou os nomes de Luiz Maria Barbat
Parfitt e Lorena Gonzales Telis.
Na fl. 56 foi determinado que se incluísse o nome de Fávio Marcel Telis Gonzales nos autos, bem como se desse prosseguimento às
diligências do art. 746 e seguintes da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral.
Certificada pelo Cartório a impossibilidade de publicação do edital conforme o art. 748, I, da CNJE, eis que a agremiação partidária não
apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício nem o Balanço Patrimonial (fl. 59), foi determinada a intimação do partido para que
apresentasse a referida peças no prazo de 03 (três) dias (fl. 62).
Intimado através de publicação de Nota de Expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, o partido se manteve inerte,
consoante certidão de fl. 66 verso.
Foi determinado, à fl. 68, nova intimação do partido e responsáveis para que apresentassem o balanço patrimonial e a demonstração de
resultado no prazo de 3 (três) dias.
O partido acostou aos autos o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício às fls. 82 e 83.
Publicado o Edital n. 02/2018 (fl. 90), bem como entregue ao Ministério Público Eleitoral cópias do balanço patrimonial e do demonstrativo do
resultado do exercício (fl.91), o prazo para impugnações transcorreu “in albis”.
Foi expedido relatório de exame preliminar (fls. 92-92- verso), na data de 04.04.2018.
Foi informado pelo cartório eleitoral à fl. 93 a orientação existente no ofício circular CRE 001/2018.
Em despacho de fl. 94, foi determinada a intimação das pates que não possuíam advogado para que os constituíssem em 20 (vinte) dias.
Outrossim, no mesmo despacho, foi acolhido o relatório de exame preliminar e determinada a intimação do partido e responsáveis para que,
em 20 (vinte) dias, complementassem documentos solicitados.
O prazo para manifestações e regularização da representação processual transcorreram in albis (fl. 114).
Em despacho de fl. 115, foi decretada da revelia de Luiz Pradelino Mendes Junior, Laumar Jorge de Oliveira, Luís Maria Barbat Parfitt, Lorena
Gonzales Telis e Favio Marcel Telis Gonzales. Também foi determinado o prosseguimento da análise, eis que presentes elementos mínimos
para o exame das contas.
Em 17.08.2018 foi expedido o exame das contas, às fls. 120-124, no qual restaram listados os seguintes apontamentos:
- Ausência de parecer da comissão executiva ou conselho fiscal;
- Ausência de certidão de regularidade do profissional de contabilidade;
- Ausência de notas explicativas;
- Declaração do partido de haver gasto o valor de R$ 473,50 do Fundo Partidário, não sendo verificado esse valor em extrato bancário, embora
não hajam indícios de recebimento desse valor n site do TSE ou no sistema Prestcon.
- Recebimento de recursos de fonte vedada (vereador ), no valor de R$ 700,00;
- Recebimento de recursos não identificados no valor de R$ 250,00;
- Divergência nos valores de receita declarados no DRD (R$ 13.022,33) contra os detectados nos extratos (R$ 13.012,29);
- Divergência nos valores de despesa declarados no DRD (R$ 13.319,23) contra os detectados nos extratos (R$ 9.861,30);
- Não há indícios de recebimento ou transferência de recursos do Fundo Partidário.
O relatório foi acolhido e na fl. 125, foi determinado o prazo de 30 (trinta) dias para que o partido e responsáveis se manifestassem sobre o
mesmo.
O prazo transcorreu in albis, consoante certidão de fl. 131.
Sobreveio o parecer conclusivo, à fl. 134- 138, no qual o examinador apontou as seguintes irregularidades, ao opinar pela desaprovação das
contas:
1) Se observa falha no item em comento, haja vista que o partido não apresentou todas as peças do art. 29 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Restaram omissos todos os documentos elencados no exame preliminar, a saber: Parecer da comissão executiva ou conselho fiscal; certidão
de regularidade do profissional de contabilidade habilitado no Conselho Regional de Contabilidade e Notas explicativas.
2) O partido declarou em seus demostrativos que houve gastos com recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 473,50, valor não identificado
em extrato bancário próprio, pois não houve apresentação do mesmo.
Outrossim, conforme documentação apresentada, além de consultas ao site do Tribunal Superior Eleitoral e ao sistema PRESTCON, não
houve recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário em 2016. Portanto, far-se-iam necessários esclarecimentos. Entretanto, o partido
permaneceu silente.
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3) Receitas de Fonte Vedada: constatou-se a existência de contribuinte intitulado autoridade1, o qual, a princípio, enquadra-se na vedação
prevista no art. 12, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.464/20152. Utilizando o banco de dados do site da transparência da Prefeitura Municipal
de Jaguarão, as receitas identificadas nos extratos bancários, relativamente aos créditos efetivados na conta-corrente 06.022972.0-4, agência
235 – Banco Banrisul. Observou-se a ocorrência de doações/contribuições oriundas de fontes vedadas no exercício de 2016, para a
agremiação em exame, no valor de R$ 700,00.
4) Receitas de origem não identificada no extrato bancário: Nos extratos bancários disponibilizados pelo TSE, foram observados ingressos de
recursos financeiros sem identificação do CPF ou CNPJ do depositante R$ 250,00.
5) Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a não
conformidade entre a escrituração das receitas e gastos e a movimentação financeira constante nos extratos bancários das contas informadas
pelo partido. O total de receitas declarado pelo partido é de 13.022,33, contra 13012,29 do extrato bancário. Observe-se que há menção de
aplicação financeira, mas os extratos da mesma não foram acostados aos autos. O total de despesas informado pelo partido no DRD é de
13.319,23 contra os 9.861,30 dos extratos. Ainda, considerando-se a depreciação (R$473,50) e as obrigações a pagar (R$ 2.499,89), não se
sustenta o valor declarado.
6) Na análise da observância dos limites previstos no art. 44 da lei nº 9.096/95 quanto à utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário
verificou-se que conforme consulta ao sistema PRESTCON e site TSE, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário. Mesmo assim, far-se-iam necessários esclarecimentos do partido acerca do valor declarado de gastos relativos ao Fundo Partidário,
ao que o mesmo permaneceu silente.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 138-verso) que se manifestou pela desaprovação das contas, consoante parecer de fls.139139 verso.
Diante das manifestações do parecer técnico conclusivo e do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas, foi determinada
citação do partido e de seus responsáveis, para que oferecessem defesa e requeressem as provas que pretendiam produzir, no prazo de 15
(quinze) dias (fl. 141).
Publicada nota de expediente, consoante certidão de fl. 143, o partido se manteve inerte consoante certidão de fl. 145.
Em despacho na fl. 146, foi determinada a intimação do Movimento Democrático Brasileiro, e responsáveis, para que, querendo,
apresentassem alegações finais. Novamente o prazo transcorreu in albis.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral, fl. 150 - 150 verso, que se manifestou pela desaprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas anuais do exercício 2016 do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Jaguarão, RS, de fl. 02 a 151.
Instado, o partido apresentou a prestação de contas nas fls. 15 a 51.
No exame das contas, bem como no parecer conclusivo pela desaprovação foram apontadas várias irregularidades.
1) Falta de documentação obrigatória, contrariando o disposto no art. 29 da Resolução TSE nº 23.464/2015;
Nesse ponto, tenho por certo ser necessária a observância da legislação em vigor, tendo em vista facilitar o trabalho de fiscalização desta
Justiça e a transparência das prestações de contas.
2) Informação de gastos com fundo partidário.
Observado o fato de não haver indícios, entendo haver sido mero equívoco formal do partido essa declaração de valores.
3) Receitas de Fonte Vedada.
Sobre as fontes vedadas - O partido recebeu R$ 700,00 de fonte vedada segundo o examinador. Tais doações foram oriundas de um
vereador. Em que pese o exame das contas apontar a consulta CTA 109-98.2015.6.21.0000, realizada perante o Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Sul, na qual detentores de mandato eletivo foram considerados fonte vedada, o Tribunal enfrentou novamente a questão no
julgamento do RE 13-93.2017.6.21.0168, no qual ficou assentado que os mesmos não são mais considerados fonte vedada para doações a
partidos políticos. Já, no julgamento da PC 72-37.2016.6.21.0000, restou esclarecida a aplicabilidade desse entendimento em prestações de
contas independentemente do exercício financeiro a que se refiram.
4) Receitas de origem não identificada no extrato bancário: Nos extratos bancários disponibilizados pelo TSE, foram observados ingressos de
recursos financeiros sem identificação do CPF ou CNPJ do depositante R$ 250,00.
Trata-se de falha que compromete a regularidade das contas, tendo em vista a impossibilidade de aferição da origem dos recursos.
5) Incompatibilidade dos valores declarados de receitas e gastos e os registrados nos extratos bancários.
O partido permaneceu inerte e não foram esclarecidas as respectivas diferenças, o que prejudica sobremaneira a transparência e análise das
contas.
6) Na análise da observância dos limites previstos no art. 44 da lei nº 9.096/95 quanto à utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário.
Conforme aponta o examinador, verificou-se que não houve recebimento nem transferências de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, com fulcro no art. 46, inciso III, alínea “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, DECLARO DESAPROVADAS as contas do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB de Jaguarão, relativas ao exercício de 2016.
Determino, o recolhimento ao erário dos recursos não identificados no montante de R$ 250,00, acrescido de multa de 20%, devidamente
atualizado monetariamente desde a ocorrência do fato gerador até o momento do recolhimento, na forma do Art. 60, § 1º da Res. TSE
23.464/15.
A devolução do montante acrescido da multa se dará no período de 03 (três) meses, mediante desconto nos futuros repasses de cotas do
Fundo Partidário.
Caso inexistam repasses que permitam a realização do desconto, ou o diretório municipal esteja impedido de receber os recursos do Fundo
Partidário, o pagamento será efetuado diretamente pelo órgão partidário municipal em uma única vez.
Intimem-se, inclusive o órgão partidário hierarquicamente superior, nos termos do art. 770, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral CNJE.
No caso de inadimplemento do recolhimento, determino a suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário, até o devido esclarecimento,
a ser analisado pela Justiça Eleitoral, da origem dos recursos não identificados, nos termos do art. 47, Inciso II, da Res. TSE 23.464/2015
Devolva-se o livro diário.
Comuniquem-se, após o trânsito em julgado da decisão, ao TSE e ao TRE/RS da eventual suspensão do recebimento de cotas do Fundo
Partidário, bem como aos Diretórios Nacional e Estadual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB.
Após, arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Jaguarão, 12 de março de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 82/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 132-40.2018.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PROGRESSISTAS - PP de Palmeira das Missões/RS
Defensor constituído.: Delfino Suzano (OAB/RS 8.237)
Responsável: LÚCIO FLÁVIO BORGES, PRESIDENTE
Responsável: JOEL ALEXANDRE RUBERT, TESOUREIRO
Defensor constituído.: Delfino Suzano (OAB/RS 8.237)
Palmeira das Missões, 13 de março de 2019.
Às partes, intimação acerca do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências.
“Vistos.
Uma vez que o presidente do partido não apresentou procuração, e considerando que ele possui inequívoca ciência da tramitação do presente
processo, posto que firmou a outorga de poderes representando o partido, decreto a sua revelia.
Prossiga-se o feito no rito da prestação de contas eleitoral com a intimação das partes acerca do exame e a vista ao Ministério Público
Eleitoral.
Palmeira das Missões, 12 de março de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 04/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Desta forma necessário o esclarecimento/complementação da documentação por parte do órgão partidário e, caso seja necessário, o reenvio
da prestação de contas pelo SPCE.
Palmeira das Missões, 31 de janeiro de 2019.
Daniel Osowski
Analista Judiciário

37ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2019 - 37 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-56.2018.6.21.0037
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício de 2017
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO ALBERTO CORRÊA HENNING
PARTIDO(S) : PARTIDO SOLIDARIEDADE
RESPONSÁVEL(S) : FLAVIO VELEDA MACIEL E BEATRIZ MELLO MACIEL
ADV.: VANESSA BOHNS (OAB/RS 73.510)
Vistos. Diante do Parecer Conclusivo de fls. 37 à 40 e do Parecer do Ministério Público Eleitoral, determino com base no Art. 38 da Resolução
TSE 23.464/2015, a citação do órgão partidário e dos responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob
pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Rio Grande, 01 de março de 2019
FERNANDO ALBERTO CORRÊA HENNING
Juiz Eleitoral da 037ª ZE
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39ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 5/2019 - 39 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-42.2018.6.21.0039
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Rosário do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) IRAN RIBEIRO NAJAR-OAB 24276)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ABRELINO ANTUNES E ARNILDO CARLOS FREITAS GOULARTE (ADV(S) IRAN RIBEIRO NAJAR-OAB 24276)
Vistos, etc.
O Partido Trabalhista Brasileiro - PTB -, por seu Diretório Municipal de Rosário do Sul, RS, em cumprimento às disposições da Resolução TSE
nº 23.553/2017, encaminhou a este Juízo Eleitoral a presente Prestação de Contas Partidárias referente às eleições 2018.
Após, publicou-se o Edital nº 2/2019 cientificando os interessados das contas prestadas e ofertando prazo para impugnações.
Não houve manifestações no prazo legal.
Emitiu-se, em seguida, pelo órgão técnico, Parecer Conclusivo sugerindo a aprovação sem ressalvas das contas.
O Ministério Público Eleitoral, por seu turno, apresentou parecer, manifestando-se pela aprovação sem resslavas.
Após, vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que o órgão diretivo municipal deixou de apresentar as contas no prazo legal. Entratanto, de
forma isolada, a intempestividade da apresentação das contas não é suficiente para impor qualquer sanção relevante, senão uma mera
ressalva.
Assim, a aprovação das contas, com ressalvas, é medida impositiva, haja vista que o Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
- apresentou-as nos termos da legislação vigente, como se pode verificar nas fls. 17 a 24
A escrituração contábil e as peças complementares foram todas apresentadas, bem como foram satisfeitos os demais requisitos balizados na
Resolução TSE nº 23.553/2017, não se vislumbrando, portanto, irregularidades que comprometam a idoneidade das contas, com a ressalva
anteriormente exposta.
Ante o exposto, aprovo, com ressalvas, a prestação de contas do Diretório Municipal de Rosário do Sul do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
-, referente as eleições do ano de 2018, ex vi do disposto no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553 de2017, declarando-a regular.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Rosário do Sul, 12 de março de 2019
JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
Juiz Eleitoral da 039ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 6/2019 - 39 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 1-10.2019.6.21.0039
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Rosário do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : JOSE ABRILINO ANTUNES E ARNILDO CARLOS FREITAS GOULARTE (ADV(S) IRAN RIBEIRO NAJAR-OAB 24276)
Vistos, etc.
Considerando-se o a inexistência de impugnação ou movimentação financeira registrada e existir manifestação favorável da análise técnica e
do MPE, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas as respectivas contas, nos termos do artigo 45, VIII, alínea a, da Resolução TSE nº 23464/2015.
Intimem-se.
Rosário do Sul, 12 de março de 2019
JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
Juiz Eleitoral da 039ª ZE

42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 038/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 58-53.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, JAQUELINE ALVES DOS SANTOS E NESTOR TATSCH
Município: Santa Rosa/RS
Adv. Dra Maricê Dal Forno – OAB/RS 47.732
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.
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Santa Rosa, 08 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 039/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 65-45.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, SÉRGIO RODRIGO COLLA E LOTÁRIO WALLAUER
Município: Santa Rosa/RS
Adv. Dra. Fernanda Niederauer Pilla – OAB/RS 40.787
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, 07 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-98.2018.6.21.0042
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREÇÃO MUNICIPAL/COMITÊ PROVISÓRIO - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Rosa
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, MIRO JESSE E MILTON VOGEL (ADV(S) JOÃO ALBERTO DA ROCHA PAZ-OAB
51190)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições 2018, encaminhada à Justiça Eleitoral pelo Partido Popular Socialista - PPS, de Santa
Rosa/RS, MIRO JESSE e MILTON VOGEL.
O Partido Político apresentou sua prestação de contas, conforme documentos de fls. 02 a 17. Publicado Edital n.º 093/2018 dando publicidade
às contas eleitorais (fl. 23), decorreu o prazo de três dias, sem que houvesse a interposição de impugnação, do que também foi intimado o
Ministério Público Eleitoral (fl. 26). O Partido apresentou as contas referentes ao segundo turno das Eleições 2018 (fls. 28-33). A unidade
técnica apresentou relatório preliminar de diligências (fls. 34-39), sendo que o prazo decorreu sem manifestação por parte do órgão partidário
(fl. 46).
A unidade técnica emitiu o Parecer Conclusivo do Exame das Contas (fl. 47) recomendando pela aprovação das contas. Oportunizada vista ao
Ministério Público Eleitoral, sobreveio manifestação pelo julgamento das contas como aprovadas (fl. 50), em consonância com o parecer
conclusivo. Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de procedimento destinado à apreciação da prestação de contas eleitorais de 2018 do Partido Poular Socialista - PPS, de Santa
Rosa/RS e seus agentes responsáveis, Miro Jesse e Milton Vogel. Sobre a matéria passou a incidir a Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Da análise dos autos, não se constatou nenhuma irregularidade e/ou impropriedade que fossem capazes de comprometer a integralidade das
contas e, portanto, a unidade técnica concluiu pela regularidade das contas, bem como o Ministério Público em parecer. Por esse motivo, tenho
que as contas devem ser aprovadas.
ISSO POSTO, diante da ausência de irregularidades, consoante o disposto no artigo 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, JULGO
APROVADAS as contas relativas às Eleições 2018, prestadas pelo Partido Popular Socialista - PPS, do Município de Santa Rosa/RS.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Santa Rosa, 12 de março de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-83.2018.6.21.0042
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Rosa
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA, FELIPE WEILLER E JOEL FACCIN (ADV(S) GIUSSÉLEN ELUZA DA LUZ-OAB 87614)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições 2018, encaminhada à Justiça Eleitoral pelo Partido Progressista - PP, de Santa
Rosa/RS, FELIPE WEILLER e JOEL FACCIN.
O Partido Político apresentou sua prestação de contas, conforme documentos de fls. 02 a 11. Publicado Edital n.º 093/2018 dando publicidade
às contas eleitorais (fl. 17), decorreu o prazo de três dias, sem que houvesse a interposição de impugnação por qualquer parte interessada, do
que também foi intimado o Ministério Público Eleitoral (fl. 19). O Partido apresentou as contas referentes ao segundo turno das Eleições 2018
(fls. 21-26). A unidade técnica apresentou relatório preliminar de diligências (fls. 27-29), sendo que o prazo decorreu sem manifestação por
parte do órgão partidário.
A unidade técnica emitiu o Parecer Conclusivo do Exame das Contas (fl. 36-37) recomendando pela aprovação das contas. Oportunizada vista
ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio manifestação pelo julgamento das contas como aprovadas (fl. 40), em consonância com o parecer
conclusivo. Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
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DECIDO.
Cuida-se de procedimento destinado à apreciação da prestação de contas eleitorais de 2018 do Partido Progressistas - PP, de Santa Rosa/RS
e seus agentes responsáveis, Felipe Weiller e Joel Faccin. Sobre a matéria passou a incidir a Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Da análise dos autos, não se constatou nenhuma irregularidade e/ou impropriedade que fossem capazes de comprometer a integralidade das
contas e, portanto, a unidade técnica concluiu pela regularidade das contas, bem como o Ministério Público em parecer. Por esse motivo, tenho
que as contas devem ser aprovadas.
ISSO POSTO, diante da ausência de irregularidades, consoante o disposto no artigo 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, JULGO
APROVADAS as contas relativas às Eleições 2018, prestadas pelo Partido Progressista - PP, do Município de Santa Rosa/RS.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Santa Rosa, 11 de março de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-46.2018.6.21.0042
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREÇÃO MUNICIPAL/COMITÊ PROVISÓRIO - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Rosa
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) HUMERTO DOS SANTOS NERVIS-OAB 70158)
RESPONSÁVEL(S) : GELSON JAIR WAIER E IZIQUEL DA VEIGA (ADV(S) HUMERTO DOS SANTOS NERVIS-OAB 70158)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, encaminhada à Justiça Eleitoral pelo Partido Social Cristão – PSC, de Santa
Rosa/RS. GELSON JAIR WAIER e IZIQUEL DA VEIGA. Publicado Edital n.º 093/2018, decorreu o prazo para impugnação por parte de
qualquer parte interessada, bem como do Ministério Público Eleitoral,, que foi regularmente notificado (fl. 24). O Partido Político apresentou sua
prestação de contas, conforme documentos de fls. 02 a 37. A unidade técnica emitiu o Parecer Conclusivo do Exame das Contas (fl.48)
recomendando pela aprovação das contas. Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio manifestação pelo julgamento das
contas como aprovadas (fl. 51), em consonância com o parecer conclusivo. Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de procedimento destinado à apreciação da prestação de contas eleitorais de 2018 do Partido Social Cristão – PSC, de Santa
Rosa/RS e seus agentes responsáveis, Gelson Jair Waier e Iziquel da Veiga. Sobre a matéria passou a incidir a Resolução TSE n.º
23.553/2017.
Da análise dos autos, não foi constatada nenhuma irregularidade e/ou impropriedade que comprometesse a integralidade das contas e,
portanto, a unidade técnica concluiu pela regularidade das contas, bem como o Ministério Público em parecer. Por esse motivo, tenho que as
contas devem ser aprovadas.
ISSO POSTO, diante da ausência de irregularidades, consoante o disposto no artigo 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, JULGO
APROVADAS as contas relativas às Eleições 2018, prestadas pelo Partido Social Cristão - PSC, do Município de Santa Rosa/RS.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Santa Rosa, 12 de março de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-23.2018.6.21.0042
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREÇÃO MUNICIPAL/COMITÊ PROVISÓRIO - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Rosa
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B, SONIA FÁTIMA CONTI E ROBSON ALMEIDA GIRARDON (ADV(S) ANGELO
ELOCIR ZENI-OAB 69850)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições 2018, encaminhada à Justiça Eleitoral pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, de
Santa Rosa/RS, SONIA FÁTIMA CONTI e ROBSON ALMEIDA GIRARDON.
O Partido Político apresentou sua prestação de contas, conforme documentos de fls. 02 a 21. Publicado Edital n. 094/2018 dando publicidade
das contas eleitorais (fl. 27), decorreu o prazo de três dias, sem que houvesse a interposição de impugnação, do que também foi intimado o
Ministério Público Eleitoral (fl. 29). A unidade técnica apresentou relatório preliminar de diligências (fls. 32-39), sendo que o prazo decorreu
sem manifestação por parte do órgão partidário (fl. 46).
A unidade técnica emitiu o Parecer Conclusivo do Exame das Contas (fls. 47-48) recomendando pela aprovação das contas. Oportunizada
vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio manifestação pelo julgamento das contas como aprovadas (fl. 50), em consonância com o
parecer conclusivo. Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de procedimento destinado à apreciação da prestação de contas eleitorais de 2018 do Partido Comunista do Brasil - PC do B, de
Santa Rosa/RS e seus agentes responsáveis, Sonia Fátima Conti e Robson Almeida Girardon. Sobre a matéria passou a incidir a Resolução
TSE n.º 23.553/2017.
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Da análise dos autos, não se constatou nenhuma irregularidade e/ou impropriedade que fossem capazes de comprometer a integralidade das
contas e, portanto, a unidade técnica concluiu pela regularidade das contas, bem como o Ministério Público em parecer. Por esse motivo, tenho
que as contas devem ser aprovadas.
ISSO POSTO, diante da ausência de irregularidades, consoante o disposto no artigo 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, JULGO
APROVADAS as contas relativas às Eleições 2018, prestadas pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, do Município de Santa Rosa/RS.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Santa Rosa, 12 de março de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 044/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-02.2018.6.21.0042
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO NA ENTREGA DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Tuparendi
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) BEATE SIRLEI PETRY-OAB 52830)
RESPONSÁVEL(S) : GERALDINO ANTÔNIO MORIN E CELITO PERIN (ADV(S) BEATE SIRLEI PETRY-OAB 52830), DORACI RHODEN
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas da Direção Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT, de Tuparendi/RS, Geraldino Antônio Morin e Doraci
Rhoden, referente à movimentação financeira correspondente ao exercício fiscal de 2017. Juntadas informações dos membros do Diretório
Municipal, bem como pela inexistência de impugnação ao Balanço Patrimonial. A prestação de contas foi apresentada de forma intempestiva,
isto é, fora do prazo legal, conforme protocolo n.º 30.411/2018, em 07/08/2018 e protocolo n.º 58.834/2018, em 04/12/2018.
Publicado Edital n.º 097/2018 (fl. 67), dando publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, os quais foram
encaminhados ao Ministério Público Eleitoral (fl. 75). Certificado o decurso do prazo legal, sem que fosse apresentada impugnação às contas
apresentadas (fl. 74). O analista do cartório eleitoral apresentou parecer conclusivo pela aprovação das contas, com ressalvas quanto a
temprestividade (fls. 76-84). O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como aprovadas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas partidárias oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores - PT, de Tuparendi/RS, referentes ao exercício fiscal de
2017.
Registro que a prestação de contas foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças
devidamente assinadas. As contas foram prestadas intempestivamente, em 04/12/2018. Contudo, trata-se de uma impropriedade formal, e não
de uma irregularidade, capaz de comprometer a integridade das contas apresentadas. Nesse sentido, não foram indentificadas irregularidades
na movimentação financeira, e tampouco o partido político recebeu recursos de origem não-identificada ou de fonte vedada.
Nos termos do art. 46, II, da Resolução n.º 23.464/2015, estando regulares as contas, cabe sua aprovação com ressalvas.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO APROVADAS, COM RESSALVAS, AS CONTAS APRESENTADAS do Partido dos Trabalhadores - PT, de Tuparendi/RS,
relativas ao exercício fiscal de 2017, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Após, arquive-se com baixa.
Santa Rosa, 12 de março de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 045/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-68.2018.6.21.0042
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREÇÃO MUNICIPAL/COMITÊ PROVISÓRIO - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Rosa
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, EDISSON RUDI SCHRODER E JOSÉ LUIZ SOARES (ADV(S) HILÁRIO BECKER-OAB
85615)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições 2018, encaminhada à Justiça Eleitoral pelo Partido Social Democrático - PSD, de Santa
Rosa/RS, EDISSON RUDI SCHRODER E JOSÉ LUIS ZOARES..
O Partido Político apresentou sua prestação de contas, conforme documentos de fls. 02 a 13. Publicado Edital n.º 093/2018 dando publicidade
das contas eleitorais (fl. 18), decorreu o prazo de três dias, sem que houvesse a interposição de impugnação, do que também foi intimado o
Ministério Público Eleitoral (fl. 21). O Partido apresentou as contas referentes ao segundo turno das Eleições 2018 (fls. 24-35). A unidade
técnica apresentou relatório preliminar de diligências (fls. 44-46), sendo que o órgão partidário apresentou a manifestação de fl. 52.
A unidade técnica emitiu o Parecer Conclusivo do Exame das Contas (fls. 54-55) recomendando pela aprovação das contas. Oportunizada
vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio manifestação pelo julgamento das contas como aprovadas (fl. 57), em consonância com o
parecer conclusivo. Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.

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

Porto Alegre, Quinta-feira, 14 de Março de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 46, Página: 18

Cuida-se de procedimento destinado à apreciação da prestação de contas eleitorais de 2018 do Partido Social Democrático - PSD, de Santa
Rosa/RS e seus agentes responsáveis, Edisson Rudi Schroder e José Luiz Soares. Sobre a matéria passou a incidir a Resolução TSE n.º
23.553/2017.
Da análise dos autos, não se constatou nenhuma irregularidade e/ou impropriedade que fossem capazes de comprometer a integralidade das
contas e, portanto, a unidade técnica concluiu pela regularidade das contas, bem como o Ministério Público em parecer. Por esse motivo, tenho
que as contas devem ser aprovadas.
ISSO POSTO, diante da ausência de irregularidades, consoante o disposto no artigo 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, JULGO
APROVADAS as contas relativas às Eleições 2018, prestadas pelo Partido Social Democrático - PSD, do Município de Santa Rosa/RS.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Santa Rosa, 12 de março de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-46.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, ALTAMIR NUNES COCEIRO E MICHELE GINDRI FONTANELLE
MUNICÍPIO(S) : SANTIAGO
Trata-se de Informação expedida pelo Cartório Eleitoral em 27/11/2018 comunicando que o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) DE
SANTIAGO/RS não apresentou tempestivamente as contas referentes às Eleições 2018, mesmo tendo sido regularmente intimado o
presidente da agremiação, em 10/12/2018 e a tesoureira em 08/01/2019.
Atendidas as diligências pelo Cartório em consulta aos sistemas (fls. 03/07), confirmou-se que o partido político não recebeu recursos do
Fundo Partidário no período e não há extratos bancários. Os agentes partidários intimados não se manifestaram cf. Certidão (fl. 08).
Dado vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, emitiu parecer (fl. 09/09v.) pela não prestação de contas nas Eleições 2018.
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de expediente aberto pelo Cartório Eleitoral informando que o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) DE SANTIAGO/RS
não prestou contas referentes às Eleições 2018, ainda que não tenha movimentado recursos. Reza o art. 48 da Resolução TSE nº
23.553/2017, verbis:
“Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
(…)
§ 11. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o
candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução.”
Não bastando isso, a legislação determina a notificação do partido político omisso para que preste contas no prazo de 72 (setenta e duas
horas), cf. art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017. Mostrando-se desidioso, o partido político e os responsáveis nada apresentaram.
ANTE O EXPOSTO, DECLARO NÃO APRESENTADAS AS CONTAS DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) DE SANTIAGO/RS
NAS CONTAS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES 2018, cominando-lhe a perda do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Publique-se.
Registre-se no Sistema SICO.
Intimem-se a parte, os responsáveis (presidente e tesoureiro) e o Ministério Público Eleitoral.
Certificado o trânsito em julgado, oficiem-se os diretórios nacional e estadual, o E. TRE/RS e arquivem-se os autos com baixa.
Santiago, 01 de março de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-12.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE (ADV(S) ANTONIO DINIZ M. COGO-OAB 92837, ELOISA MARTINS GOMES-OAB 99519 E ELOI
FERREIRA MARTINS-OAB 59331)
RESPONSÁVEL(S) : LUCAS PEREIRA FIGUEIRA E JOSÉ JURANDIL PACHECO (ADV(S) ANTONIO DINIZ M. COGO-OAB 92837, ELOISA
MARTINS GOMES-OAB 99519 E ELOI FERREIRA MARTINS-OAB 59331)
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE DE SANTIAGO/RS para o exercício financeiro de
2017, protocolada intempestivamente por seu presidente em 09/07/2018 após o Cartório Eleitoral ter expedido informação quanto à omissão. O
partido político juntou documentação (fls. 14/56) assinada pelo presidente e tesoureiro, constituiu advogado e contador registrado no Conselho
de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Os responsáveis partidários também constituíram advogado através do mesmo instrumento (fl. 17/18).
Publicado Edital (fl. 61/62) em 09/08/2018 com a demonstração do resultado e balanço patrimonial , não houve impugnação das contas do
diretório municipal cf. Certidão (fl. 63).
O Cartório Eleitoral apresentou Exame de Contas (fls. 64/66) apontando a necessidade de esclarecimentos. Intimado o partido político não se
manifestou (fl. 71). O Parecer Conclusivo (fl. 72/73) sugeriu a aprovação com ressalvas, haja vista que a documentação apresentada informou
apenas uma conta bancaria e em consulta ao Sistema SPCE da Justiça Eleitoral verificou-se três; que houve movimentação financeira no
período para a manutenção da agremiação com inconformidades, além do que as contas foram apresentadas intempestivamente. Intimado
regularmente, o partido veio aos autos por petição após a fluência do prazo (fls. 74/83).
O Ministério Público Eleitoral opinou em seu Parecer (fl. 88/88v) pela aprovação das contas do diretório partidário no exercício de 2017 com
ressalvas, já que ofendeu o disposto no art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2017.
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de examinar as contas oferecidas pelo PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE DE SANTIAGO/RS para o ano de 2017. Verifico que
publicado Edital não houve impugnação das contas para o período e a Unidade Técnica aduziu que as irregularidades ensejam a aprovação
com ressalvas, já que não houve o recebimento de recursos do Fundo Partidário e que as contas foram apresentadas intempestivamente
ensejam tal efeito.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das contas partidárias de 2017.
Assim, acolho o parecer técnico lançado pela Unidade Técnica da 44ª Zona Eleitoral e a promoção do Ministério Público Eleitoral e tenho que
devem ser aprovadas as contas com resalvas.
ANTE O EXPOSTO, E PELOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS ACIMA REFERIDOS, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS
AS CONTAS OFERECIDAS PELO PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE DE SANTIAGO/RS , referente ao exercício do ano de 2017, o que
faço com fundamento no art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/15.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se a parte e pessoalmente o Ministério Público Eleitoral pois detém essa prerrogativa legal.
Após trânsito em julgado arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
Santiago, 01 de março de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 017/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-94.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) ANTONIO DINIZ M. COGO-OAB 92837, ELOISA MARTINS GOMESOAB 99519 E ELOI FERREIRA MARTINS-OAB 59331)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE PAULO SOUZA GUERRA E ROSELI DA SILVA MARETOLI (ADV(S) ANTONIO DINIZ M. COGO-OAB 92837,
ELOISA MARTINS GOMES-OAB 99519 E ELOI FERREIRA MARTINS-OAB 59331)
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) DE UNISTALDA/RS para o
exercício financeiro de 2017, protocolada extemporaneamente por seu presidente em 06/07/2018 após o Cartório Eleitoral informar esse Juízo
da omissão do partido em 05/06/2018. A agremiação juntou documentação (fls. 14/55) assinada pelo presidente e tesoureiro, sendo que o
partido político e os responsáveis constituiram advogados e contador registrado no Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul (fls.
15/19).
Foi publicado o Edital 020/2018 em 09/08/2018 (fls. 61/62), não tendo havido impugnação das contas do diretório municipal cf. Certidão (fl. 63).
O Cartório Eleitoral juntou certidão com a composição completa da Comissão Executiva para o período (fl. 04/05). O Exame Preliminar (fl. 65)
da lavra da Unidade Técnica solicitou a apresentação de parecer da Comissão Executiva partidária ou do Conselho Fiscal sobre as contas do
exercício e o Demonstrativo de Fluxo de Caixa.
Intimado, o partido político manifestou-se (fls. 69/71).
O Exame de Contas (fls. 72/73) apontou inconformidades no Demonstrativo de Receitas e Gastos (fl. 45) e no Demonstrativo de Contribuições
Recebidas (fl. 47) frente a consulta ao Sistema SPCA da Justiça Eleitoral que verificou movimentação de R$570,90 (quinhentos e setenta reais
e noventa centavos) e débitos de R$569,18 (quinhentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos). Também apontou inconsistências a partir
de movimentações financeiras na conta de manutenção do partido. Intimado regularmente, o partido político juntou documentos (fls. 78/101).
O Parecer Conclusivo da lavra da Unidade Técnica veio pela aprovação com ressalvas já que o partido político esclareceu as inconsistências.
O Ministério Público Eleitoral opinou em Parecer (fl. 104/104v.) pela aprovação com ressalvas das contas do diretório partidário no exercício de
2017.
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de examinar as contas oferecidas pelo PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) DE UNISTALDA/RS em 2017.
Verifico que publicado Edital não houve impugnação das contas para o período.
À luz dos documentos apresentados pelo partido político, ficou evidenciado o esclarecimento necessário que reflete a realidade do movimento
financeiro no período. Assim, acolhendo o parecer técnico lançado pela Unidade Técnica da 044ª Zona Eleitoral e a promoção do Ministério
Público Eleitoral, tenho que devem ser aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pela agremiação, haja vista que apresentadas
extemporaneamente em 06/07/2018.
ANTE O EXPOSTO, PELOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS ACIMA EXPOSTOS, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) DE UNISTALDA/RS referente ao exercício do ano de 2017, o
que faço com fundamento no art. 46, inciso II da Resolução TSE nº 23.464/15.
Publique-se.
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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Registre-se a aprovação das contas com ressalvas no Sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Intime-se a parte por nota de expediente e pessoalmente o Ministério Público Eleitoral pois o parquet detém essa prerrogativa legal.
Após trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
Santiago, 01 de março de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 018/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-86.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) ANTONIO DINIZ M. COGO-OAB 92837, ELOISA MARTINS GOMESOAB 99519 E ELOI FERREIRA MARTINS-OAB 59331)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE LUIZ DA ROSA BUENO (ADV(S) ANTONIO DINIZ M. COGO-OAB 92837, DRA. ELOI FERREIRA MARTINS M.
COGO-OAB 59331 E ELOISA MARTINS GOMES-OAB 99519), ANTONIO VALERIO MARTINS DA ROSA (ADV(S) ANTONIO DINIZ M.
COGO-OAB 92837, ELOISA MARTINS GOMES-OAB 99519 E ELOI FERREIRA MARTINS-OAB 59331)
Vistos.
Ocorrido o trânsito em julgado, verifico também, cf. Certidão de fl. 89, que o partido político não se manifestou no prazo acerca da possibilidade
de requerer parcelamento. Assim, nos termos do art. 2º da Resolução TRE/RS nº 298/2017, intime-se o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE SANTIAGO/RS para receber a Guia de Recolhimento da União (GRU) que deverá
ser emitida pelo Cartório Eleitoral para pagamento integral do montante fixado na sentença no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação.
Caso não ocorra o pagamento no prazo determino ao Cartório Eleitoral que encaminhe os autos à Secretaria Judiciária do E. TRE/RS para que
remeta à AGU para providências.
Diligências Legais.
Santiago, 01 de março de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-47.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP, ALTINO ALDEMIR MARTINS LOPES E MARIA RUTH MELO DE OLIVEIRA (ADV(S) DR. JOSÉ
AMÉLIO UCHA RIBEIRO FILHO-OAB 70077)
MUNICÍPIO(S) : UNISTALDA
R.h.
Intime-se o diretório partidário para que, no prazo de 72 horas, apresente o(s) documento(s) faltante(s) conforme apontamento da Unidade
Técnica na fl. 18.
Diligências Legais.
Santiago, 01 de março de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-84.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, MILTON NASCIMENTO BECK E NORMA REJANE JESUS BECK (ADV(S) DR.
ANTÔNIO DINIZ M. COGO-OAB 92837, DRA. ELOI FERREIRA MARTINS M. COGO-OAB 59331 E DRA. ELOÍSA MARTINS GOMES-OAB
99519)
MUNICÍPIO(S) : UNISTALDA
R.h.
Intime-se o diretório partidário para que, no prazo de 72 horas, apresente o(s) documento(s) faltante(s) conforme apontamento da Unidade
Técnica na fl. 17.
Diligências Legais.
Santiago, 01 de março de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 021/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-25.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, IARA CHAGAS CASTIEL E LIAMARA GUARDA FINAMOR (ADV(S) ADRIANA
CASTIEL DO AMARAL DE MATTOS-OAB 38694)
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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MUNICÍPIO(S) : SANTIAGO
R.h.
Intime-se o diretório partidário para que, no prazo de 72 horas, apresente o(s) documento(s) faltante(s) conforme apontamento da Unidade
Técnica na fl. 18.
Diligências Legais.
Santiago, 01 de março de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 022/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-10.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, IVANIR GUERRA DE OLIVEIRA E AMARANTE RODRIGUES DA SILVEIRA (ADV(S)
TÉLVIO RAMOS DE BITENCOURT-OAB 24267)
MUNICÍPIO(S) : UNISTALDA
R.h.
Intime-se o diretório partidário para que, no prazo de 72 horas, apresente o(s) documento(s) faltante(s) conforme apontamento da Unidade
Técnica na fl. 16.
Diligências Legais.
Santiago, 01 de março de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 023/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-69.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itacurubi
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP, ADIR THIMOTIO MEDEIROS DOS SANTOS E JOSE ADOLFO CAETANO RIGON (ADV(S) DR.
CLAUDIO DORNELES DA SILVA-OAB 54799)
MUNICÍPIO(S) : ITACURUBI
R.h.
Intime-se o diretório partidário para que, no prazo de 72 horas, apresente o(s) documento(s) faltante(s) conforme apontamento da Unidade
Técnica na fl. 17.
Diligências Legais.
Santiago, 01 de março de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-17.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itacurubi
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, SEBASTIAO DE JESUS DORNELES DE LOURENÇO E RODRIGO
PEREIRA DE MELO (ADV(S) DR. CLAUDIO DORNELES DA SILVA-OAB 54799)
MUNICÍPIO(S) : ITACURUBI
R.h.
Intime-se o diretório partidário para que, no prazo de 72 horas, apresente o(s) documento(s) faltante(s) conforme apontamento da Unidade
Técnica na fl. 17.
Diligências Legais.
Santiago, 01 de março de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 025/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-02.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB, JOSE PAULO SOUZA GUERRA E ROSELI DA SILVA MARETOLI
(ADV(S) DR. ANTÔNIO DINIZ M. COGO-OAB 92837, DRA. ELOI FERREIRA MARTINS M. COGO-OAB 59331 E DRA. ELOÍSA MARTINS
GOMES-OAB 99519)
MUNICÍPIO(S) : UNISTALDA
R.h.
Intime-se o diretório partidário para que, no prazo de 72 horas, apresente o(s) documento(s) faltante(s) conforme apontamento da Unidade
Técnica na fl. 17.
Diligências Legais.
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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Santiago, 01 de março de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-70.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Capão do Cipó
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, MARTA CRISTIANE KUHN GARCIA E MARTA LUCIANA PINTO (ADV(S) TÉLVIO
RAMOS DE BITENCOURT-OAB 24267)
MUNICÍPIO(S) : CAPÃO DO CIPÓ
R.h.
Intime-se o diretório partidário para que, no prazo de 72 horas, apresente o(s) documento(s) faltante(s) conforme apontamento da Unidade
Técnica na fl. 20.
Diligências Legais.
Santiago, 01 de março de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 50-55.2018.6.21.0049
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - Art. 344 CE - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
NOTICIANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
NOTICIADO(S) : ANTÔNIO VALTER DUTRA DE FREITAS (ADV(S) Vinicius de Almeida Guedes - OAB/RS 53163)
Ao noticiado.
Vistos.
Cumprida a transação penal ajustada (fl. 14), que homologo, pelo autor do fato ANTONIO VALTER DUTRA DE FREITAS, declaro extinta a
punibilidade do referido autor.
Além disso, determino o lançamento do ASE 388 no cadastro do eleitor retro a fim de permitir a averiguação da impossibilidade de concessão
de outro benefício idêntico no prazo de 5 (cinco) anos.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Dil. Legais.
São Gabriel, 25 de janeiro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 35/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 60-02.2018.6.21.0049
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - ART 344 CE - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
NOTICIANTE(S) : MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PUBLICA
NOTICIADO(S) : NADIA MARIA DOS SANTOS MELLO (ADV(S) Wandira da Silva Chaves - OAB/RS 7228)
À noticiada.
Vistos.
Trata-se de expediente instaurado a partir de informação da serventia cartorária de que, conforme consta na ata de 1º turno das Eleições 2016,
da seção 131, do município de São Gabriel, NADIA MARIA DOS SANTOS MELLO recusou os trabalhos eleitorais naquela oportunidade (fl.
04).
Com vista dos autos, diante da prática do delito previsto no art. 344 do Código Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral requereu audiência
preliminar para oferecimento de proposta de transação penal à autora do fato (fl. 02).
Realizada audiência, em 02.10.2018, a autora não aceitou a mencionada oferta, tendo a defesa juntado documento a fim de demonstrar a
incapacidade mental da requerida, sendo determinada vista ao MP (fls. 14/15).
Em nova vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se, referindo que, segundo se depreende do Atestado Médico da fl. 15, a autora do
fato é portadora de transtorno mental crônico, não apresentando, por isso, condições de exercer as funções solicitadas. Desse modo, foi
verificado que a recusa na prestação do serviço eleitoral encontra justificativa plausível, afastando com isso a tipicidade da conduta, ao que
requereu o arquivamento do presente expediente, ressalvada a hipótese do art. 18 do CPP e da Súmula nº 524 do STF (fl. 17 e verso).
É o breve relatório.
Passo a decidir.
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Com efeito, examinado o parecer exarado pelo Ministério Público e os elementos trazidos aos autos, inexistem informações a corroborar a
existência de eventual crime incurso no art. 344, “caput”, do Código Eleitoral.
Desse modo, acolho a manifestação do Ministério Público, determinando o arquivamento e a baixa do presente expediente, haja vista a
atipicidade do fato, ressalvada a hipótese do art. 18 do CPP e da Súmula nº 524 do STF.
Intimem-se.
Diligências legais.
São Gabriel, 12 de fevereiro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 36/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 62-69.2018.6.21.0049
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - ART 344 CE - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
NOTICIANTE(S) : MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PUBLICA
NOTICIADO(S) : SILVIA BEATRIS BERRIEL NUNES (ADV(S) Claudio Gabriel Bortoluzzi Dotto - OAB/RS 56972)
À noticiada.
Vistos.
Trata-se de expediente instaurado a partir de informação da serventia cartorária de que, conforme consta na ata de 1º turno das Eleições 2016,
da seção 131, do município de São Gabriel, SILVIA BEATRIS BERRIEL NUNES recusou os trabalhos eleitorais naquela oportunidade (fl. 04).
Com vista dos autos, diante da prática do delito previsto no art. 344 do Código Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral requereu audiência
preliminar para oferecimento de proposta de transação penal à autora do fato (fl. 02).
Certificado pelo Cartório que, em consulta a sistema da Justiça Eleitoral, foi verificado que a autora do fato seria como responsável por local de
votação, nas Eleições 2016, foi determinada nova vista ao MPE, que requereu a realização da audiência já postulada (fls. 11/12 e 14).
Realizada audiência, em 02.10.2018, a autora do fato não aceitou a mencionada oferta, tendo a defesa juntado cópia da certidão retro, sendo
determinada vista ao MP (fls. 21/22).
Em nova vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se, referindo que, segundo se depreende da certidão da fl. 11, a autora do fato foi
designada para atuar como responsável por local de votação em outra seção eleitoral. Desse modo, foi verificado que a recusa na prestação
do serviço eleitoral encontra justificativa plausível, afastando com isso a tipicidade da conduta, ao que requereu o arquivamento do presente
expediente, ressalvada a hipótese do art. 18 do CPP e da Súmula nº 524 do STF (fl. 26 e verso).
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Com efeito, examinado o parecer exarado pelo Ministério Público e os elementos trazidos aos autos, inexistem informações a corroborar a
existência de eventual crime incurso no art. 344, “caput”, do Código Eleitoral.
Desse modo, acolho a manifestação do Ministério Público, determinando o arquivamento e a baixa do presente expediente, haja vista a
atipicidade do fato, ressalvada a hipótese do art. 18 do CPP e da Súmula nº 524 do STF.
Intimem-se.
Diligências legais.
São Gabriel, 12 de fevereiro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE

50ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 67/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 14-73.2019.6.21.0050
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Charqueadas
JUÍZA ELEITORAL: PAULA FERNANDES BENEDET
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) RICARDO GUIMARÃES MOURA-OAB 27168)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRE DA FONSECA SIPPEL E FREDERICO CESAR SOUZA DE SOUZA (ADV(S) RICARDO GUIMARÃES MOURAOAB 27168)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB de Charqueadas e autuada na Classe Pet, visto o partido em agosto de 2018, nos autos do processo PC
103.33.2018.6.21.0050 ter tido suas contas julgadas não prestadas.
A declaração de ausência de movimento de recursos apresentada agora, foi emitida pelo sistema SPCA, de uso obrigatório pelos partidos
políticos, conforme preceitua o art. 29 da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017:
“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral.”
O partido, o presidente e o tesoureiro estão devidamente representados por advogado, com procurações juntadas aos autos, fls. 05/06/07.
Publicado o Edital nº 08/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão fl. 10.
Foi emitido Parecer Técnico, fl. 11, no qual o analista opina que sejam julgadas prestadas e aprovadas as contas na forma do art. 45, inc. IV da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, fl. 13.
Vieram os autos conclusos para decisão.
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Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira PSDB de Charqueadas-RS, exercício 2017.
A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentação financeira é realizada por meio de declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, nos termos do § 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17.
Registre-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos, agora apresentada pelo partido, foi instruída com os documentos
arrolados na forma do § 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas.
O partido não informou a existência de conta bancária, fato confirmado através de pesquisa realizada pelo analista, conforme consta na fl. 09.
O diretório municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Charqueadas declara a inexistência de movimentação financeira,
atendendo à previsão do art. 32, § 4º da Lei nº 9.096/1995.
Com fundamento na alínea “a”, do inc. VIII, do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/17:
“a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;”
Isto posto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas partidárias da direção municipal do partido acima nominado, relativas ao
exercício 2017 e considerando os efeitos da decisão de agosto de 2018, nos termos do art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017, determino
que seja oficiada a Seção de Procedimentos Específicos e Partidários do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul para que proceda ao
cancelamento da suspensão do partido atualmente vigente.
Comunique-se ainda os aos Diretórios Nacional e Estadual, para fins de repasses do Fundo Partidário, com cópia da presente decisão.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
São Jerônimo, 13 de março de 2019
PAULA FERNANDES BENEDET
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 68/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-88.2019.6.21.0050
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Charqueadas
JUÍZA ELEITORAL: PAULA FERNANDES BENEDET
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) RICARDO GUIMARÃES MOURA-OAB 27168)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRE DA FONSECA SIPPEL E FREDERICO CESAR SOUZA DE SOUZA (ADV(S) RICARDO GUIMARÃES MOURAOAB 27168)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB de Charqueadas.
A declaração de ausência de movimento de recursos apresentada agora, foi emitida pelo sistema SPCA, de uso obrigatório pelos partidos
políticos, conforme preceitua o art. 29 da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017:
“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral.”
O partido, o presidente e o tesoureiro estão devidamente representados por advogado, com procurações juntadas aos autos, fls. 05/06/07.
Publicado o Edital nº 08/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão fl. 10.
Foi emitido Parecer Técnico, fl. 11, no qual o analista opina que sejam julgadas prestadas e aprovadas as contas na forma do art. 45, inc. IV da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, fl. 13.
Vieram os autos conclusos para decisão.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira PSDB de Charqueadas-RS, exercício 2018.
A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentação financeira é realizada por meio de declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, nos termos do § 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17.
Registre-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos, apresentada tempestivamente pelo partido, foi instruída com os
documentos arrolados na forma do § 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas.
O partido não informou a existência de conta bancária, fato confirmado através de pesquisa realizada pelo analista, conforme consta na fl. 09.
O diretório municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Charqueadas declara a inexistência de movimentação financeira,
atendendo à previsão do art. 32, § 4º da Lei nº 9.096/1995.
Com fundamento na alínea “a”, do inc. VIII, do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/17:
“a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;”
Isto posto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas partidárias da direção municipal do partido acima nominado, relativas ao
exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
São Jerônimo, 13 de março de 2019
PAULA FERNANDES BENEDET
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-21.2019.6.21.0050
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: São Jerônimo
JUÍZA ELEITORAL: PAULA FERNANDES BENEDET
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CANDIDATO(S) : MAURICIO RIBEIRO SILVA (ADV(S) ANA PAULA DE LEMOS LEAL BECKER-OAB 97970)
Vistos.
Nos termos do artigo 64, § 4º, da Resolução TSE nº 23.463/2015, proceda-se a intimação do candidato, através da sua procuradora
constituída nos autos, conforme previsto no artigo 84.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para apresentar parecer, no prazo de 48
horas, conforme previsto no § 4º do artigo 59 da citada resolução.
São Jerônimo, 13 de março de 2019
PAULA FERNANDES BENEDET
Juíza Eleitoral da 050ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 86/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-51.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) VANIR DE MATTOS-OAB 32962)
RESPONSÁVEL(S) : ALCEU PORT E NILSON GLUCK (ADV(S) VANIR DE MATTOS-OAB 32962)
Vistos.
Acostada defesa, ausentes novas provas ou elementos, fl. 58/60, intimem-se as partes, para a apresentação de alegações finais, no prazo
comum de 3 (três) dias, forte o art. 40, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Taquara, 13 de março de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 87/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 84-17.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- ROLANTE (ADV(S) JANETE KRUPP LINDEN-OAB 52119)
RESPONSÁVEL(S) : ALCIONE MACHADO DE OLIVEIRA E JEFFERSON MACHADO DE OLIVEIRA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Popular Socialista (PPS), do município de Taquara-RS, referente ao exercício
financeiro de 2014.
O partido prestou contas após notificação, conforme prevê o art. 30, I, da Resolução TSE n. 23.432/2014, vigente à época.
Publicado o Edital de Publicação n. 031/2015 (fl. 32) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, bem como cientificado do Balanço
Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício o Ministério Público Eleitoral, não houve impugnação às contas.
Exarado parecer conclusivo pela desaprovação das contas, pela unidade técnica e Ministério Público (fls. 40/41 e 43 ev.), sem a prévia
manifestação do órgão partidário das irregularidades encontradas.
Intimado o partido do exame preliminar das contas, houve manifestação (fls. 48 e 52).
Emitido novo parecer conclusivo reiterando a desaprovação das contas e, no mesmo sentido, o Ministério Público pronunciou-se (fls. 53/55).
Intimados para defesa, houve manifestação, fl. 60.
Certificada irregularidade na representação processual, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, notificadas as partes, foi decretada a
revelia para os responsáveis no processo (fl. 86).
Intimado o partido para as alegações finais, o prazo transcorreu in albis (fl. 86v.).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do exercício financeiro de 2014, do Partido Popular Socialista (PPS), do município de Taquara-RS.
Os partidos políticos são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano
anterior (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95). Consigna-se que mesmo que o partido não tenha movimentação financeira a grei deve prestar
contas, apresentando sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício anterior, bem como registrar todos os bens e serviços
estimáveis em dinheiro, recebidos em doação, destinados ao seu funcionamento e manutenção (art. 28, §3º da Res. TSE n. 21.841/2004).
Dessa maneira, consoante certidões de fls. 36 e 81 o Partido Popular Socialista esteve constituído, no exercício financeiro de 2014, no
município de Taquara-RS, tendo como responsáveis financeiros o presidente Alcione Machado de Oliveira e o tesoureiro Jefferson Machado
de Oliveira, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
Registra-se também que, nos termos do art. 65, caput, da Res. TSE n. 23.546/2017, as disposições previstas nessa resolução “não atingem o
mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018“. Ainda, o mesmo artigo regulamenta, em seu § 3º,
inciso I, que as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Res.-TSE n. 21.841/2004. Sendo as presentes contas, do exercício financeiro de 2014, devem as penalidades serem aplicadas com base nas
disposições constantes na Res. TSE n. 21.841/2004. Por outro lado, o processamento da prestação de contas deveria seguir o rito previsto na
Res. TSE n. 23.546/2017 que, da análise dos autos, verifico foi ajustada.
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No mérito, verifico as ocorrências de intempestividade na apresentação das contas, as quais foram apresentadas em 22.08.2015, quando o
prazo final para tal providência foi o de 30.04.2015 (art. 13, caput, da Res. TSE n. 21.841/2004). Contudo, tal atraso não possui o condão de
comprometer a regularidade das contas.
Irregularidade consistente na ausência de registro de receitas e despesas estimáveis em dinheiro, infringindo ao disposto no art. 13, § único,
da Res. TSE n. 21.841/2004, que dispõe que:
"O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento,
devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e
funcionamento."
Tal irregularidade demonstra-se relevante, caracterizando-se como omissão de registro de receitas e despesas que o partido tem em sua
manutenção e funcionamento.
Ausência de conta bancária aberta durante o exercício financeiro, em afronta do disposto nos artigos 4º e 10 da Res. TSE n. 21.841/2004. Tal
falha afeta diretamente a regularidade das contas, ao limitar sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Não entendo o recebimento de recursos de fontes vedadas como irregularidade pela não manutenção de conta bancária, como apontado no
parecer conclusivo de fl.53.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, DESAPROVO as contas do Partido Popular Socialista (PPS) do município de Taquara-RS, relativas ao exercício financeiro de
2014, com fulcro no artigo 46, inc. III, alínea “b”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Deixo de aplicar a sanção prevista no art. 28, inciso IV, da Resolução TSE n. 21.841/2004, da suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 13 de março de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 88/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 814-91.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - Eleições - 1° Turno - 2016 - APROVAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : ANGELO MOACIR RIBEIRO (ADV(S) THIAGO FELTES MARQUES-OAB 84763)
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais do candidato ao cargo de vereador ANGELO MOACIR RIBEIRO, o qual concorreu sob o número
12010, pelo PDT, nas eleições municipais de 2016 de Taquara/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente e juntado requerimento quanto à impossibilidade de cadastramento da prestação de contas
pelo sistema SPCE (fl. 05).
Apresentada documentação referente às contas (fls. 07/12) e, após intimação, manifestação de fls. 17/25.
Publicado o Edital nº 13/2019 em 11/02/2019, transcorreu o prazo legal sem impugnação às contas (fl. 27v.).
Foi expedido parecer técnico conclusivo no sentido da aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a existência de falhas no
cumprimento das exigências legais previstas pois, embora a impossibilidade de registrar as movimentações no sistema SPCE, houve a
comprovação da origem dos recursos e despesas pelos documentos trazidos aos autos (fl. 28).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas em consonância ao relatório técnico.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas eleitorais de 2016 apresentadas pelo candidato ANGELO MOACIR RIBEIRO, do município de Taquara,
conforme estabelecido na Lei 9.504/97, matéria regulamentada pela Resolução TSE n. 23.463/2015.
Realizada a análise técnica das contas, foi apontada falha quanto à impossibilidade de utilização do SPCE, porém, com a juntada de
documentos que suprem as informações de origem de recursos e gastos.
Nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução 23.463/2015, quando identificadas falhas que não comprometam a regularidade das contas
apresentadas cabe sua aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do candidato ANGELO MOACIR RIBEIRO relativas às eleições proporcionais
de 2016 do município de Taquara, nos termos do inciso II, art. 68, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
Taquara, 13 de março de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 89/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 860-80.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - Eleições - 1° Turno - 2016 - APROVAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
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CANDIDATO(S) : JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA
MUNICÍPIO(S) : TAQUARA - RS
Vistos.
Trata-se da ausência de prestação de contas de campanha de Jorge Luiz Ribeiro da Silva, candidato ao cargo de vereador sob o número
12420, pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, de Taquara/RS, referente às Eleições Municipais de 2016.
Notificado quanto à omissão, o candidato manteve-se inerte, fl. 04v.
Pela unidade técnica, constatou-se que não houve registro de movimentação financeira no extrato bancário disponível no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais), não podendo ser verificado o recebimento de recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada,
tampouco o recebimento de recursos do fundo partidário, nos termos do art. 45, § 4º, III da Res. TSE 23.463/15.
Ouvido, o Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de serem declaradas não prestadas as referidas contas.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Decido. De início, registre-se que o candidato foi devidamente notificado, conforme art. 45, §4º, IV, da Res. TSE 23.463/2015, deixando de
prestar suas contas em relação às Eleições 2016.
Em descompasso, portanto, com o que preconiza o Art. 41 da resolução já citada, que ora trancrevo:
Art. 41
"Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
(...)
§ 3º O candidato elaborará a prestação de contas, que será encaminhada ao Juiz Eleitoral, diretamente por ele ou por intermédio do partido
político, no prazo estabelecido no art. 45, abrangendo, se for o caso, o vice-prefeito e todos aqueles que o tenham substituído, em
conformidade com os respectivos períodos de composição da chapa.
(...)
§ 9º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido e o candidato do
dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução."
Não havendo apresentação das contas, resta impossibilitada a sua análise.
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do candidato Jorge Luiz Ribeiro da Silva, relativas às Eleições Municipais de 2016, nos
termos do art. 30, IV, da Lei 9.504/97 e art. 68, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015, e determino o impedimento do candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura ao qual concorreu, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação da prestação de contas de campanha, na forma do art. 73, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 13 de março de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 90/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 797-55.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - Eleições - 1° Turno - 2016 - APROVAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : DIEGO DA SILVA
MUNICÍPIO(S) : TAQUARA - RS
Vistos.
Trata-se da ausência de prestação de contas de campanha de Diego da Silva, candidato ao cargo de vereador sob o número 77222, pelo
Partido da Solidariedade – SD, de Taquara/RS, referente às Eleições Municipais de 2016.
Notificado quanto à omissão, o candidato manteve-se inerte, fl. 13.
Pela unidade técnica, constatou-se que não houve registro de movimentação financeira no extrato bancário disponível no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais), não podendo ser verificado o recebimento de recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada nos
termos do art. 45, § 4º, III da Res. TSE 23.463/15.
Foi possível identificar nos autos, pelos relatórios do TSE, que a parte não recebeu recursos do fundo partidário.
Ouvido, o Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de serem declaradas não prestadas as referidas contas.
Vieram os autos.
É o relatório.
Decido.
De início, registre-se que o candidato foi devidamente notificado, conforme art. 45, §4º, IV, da Res. TSE 23.463/2015, deixando de prestar suas
contas em relação às Eleições 2016.
Em descompasso, portanto, com o art. 41 da resolução já citada, que ora trancrevo:
Art. 41
"Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
(...)
§ 3º O candidato elaborará a prestação de contas, que será encaminhada ao Juiz Eleitoral, diretamente por ele ou por intermédio do partido
político, no prazo estabelecido no art. 45, abrangendo, se for o caso, o vice-prefeito e todos aqueles que o tenham substituído, em
conformidade com os respectivos períodos de composição da chapa.
(...)
§ 9º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido e o candidato do
dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução."
Não havendo apresentação das contas, resta impossibilitada a sua análise.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Quinta-feira, 14 de Março de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 46, Página: 28

Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do candidato Diego da Silva, relativas às Eleições Municipais de 2016, nos termos do art.
30, IV, da Lei 9.504/97 e art. 68, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015, e determino o impedimento do candidato de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura ao qual concorreu, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação da
prestação de contas de campanha, na forma do art. 73, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 13 de março de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 91/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 712-69.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JÚLIO CESAR-OAB 23.697)
RESPONSÁVEL(S) : SELOMAR DA CRUZ E ADELAR SCHREINER (ADV(S) JÚLIO CESAR-OAB 23.697)
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais do Partido dos Trabalhadores PT, nas eleições municipais de 2016 de Riozinho.
As contas foram apresentadas tempestivamente e publicado o Edital nº 121/2016, em 04/11/2016, transcorreu o prazo legal sem impugnação
às contas (fl. 17).
Intimado do relatório de diligências, o partido prestou esclarecimentos e acostou documentos (fls. 09/14). Foi expedido parecer técnico
conclusivo no sentido da aprovação das contas, tendo em vista o cumprimento das exigências legais previstas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação em consonância ao relatório técnico.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas eleitorais de 2016 apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Riozinho, conforme
estabelecido na Lei 9.504/97, matéria regulamentada pela Resolução TSE n. 23.463/2015.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a observância das formalidades legais.
Nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução 23.463/2015, quando regulares as contas apresentadas cabe sua aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO APROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT, relativas às eleições de 2016 do município de Riozinho, nos
termos do inciso I, art. 68, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
Taquara, 13 de março de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 92/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-62.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB)
RESPONSÁVEL(S) : FLAVIR ROLIM KAYSER E JOSENIR ROLIM KAIZER (ADV(S) MARICÊ DAL FORNO-OAB 47732)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do município de
ROLANTE/RS.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fls. 02 e 38.
Publicado edital n. 46/2018, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 37 verso.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, fl. 43.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 44).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
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O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do município de
ROLANTE/RS., apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se com baixa.
Taquara, 13 de março de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

60ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 10/2019 - 60ª ZE
A Doutora Michele Soares Wouters, Juíza Eleitoral Substituta da 60ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, não tendo sendo conhecido o endereço do Partido
Democrático Trabalhista de Turuçu e de seus responsáveis financeiros, Edson Orlando dos Santos e Leandro Sampaio, ficam por meio deste
INTIMADOS que foi proferida sentença que julgou não prestadas as contas do partido referentes às Eleições 2018, nos autos do processo n.
45-97.2018.6.21.0060.
OBJETO: Intimação do Partido Democrático Trabalhista de Turuçu e seus responsáveis financeiros, Edson Orlando dos Santos e Leandro
Sampaio a respeito de sentença proferida nos autos do processo n. 45-97.2018.6.21.0060.
PRAZO: No prazo de 20 (vinte) dias após a publicação deste Edital, iniciando-se, então, a contagem do prazo recursal.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Pelotas-RS, 11 de março de 2019.
Eu, Paulo Alex da Silva Souza, Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MICHELE SOARES WOUTERS,
Juíza Eleitoral Substituta.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 33/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-98.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2017
PROCEDÊNCIA: Turuçu
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SOARES WOUTERS
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) ADREAN OSWALDT PEGLOW-OAB 75293)
RESPONSÁVEL(S) : OTAVIO FRONTINO DE SOUZA FILHO, VILMA MULLING E DIACKES EMERSON LEAL CARVALHO (ADV(S) ADREAN
OSWALDT PEGLOW-OAB 75293)
Vistos.
Cumpridas as diligências determinadas na decisão de fs. 51/53, arquivem-se os autos.
Pelotas, 13 de março de 2019
MICHELE SOARES WOUTERS
Juíza Eleitoral da 060ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 112-56.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (CAMARGO) (ADV(S) EDEMILSON ZILLI-OAB 51336)
RESPONSÁVEL(S) : GREICI DALACORTE BORELLI E MARCOS VINICIUS CERICATTO (ADV(S) EDEMILSON ZILLI-OAB 51336)
Vistos.
Intime-se o prestador de contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias.
D.l.
Marau, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 104-79.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (MARAU) (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTE-OAB 76073)
RESPONSÁVEL(S) : ISMAEL ANTONIO PELISSARI DE OLIVEIRA E IEDONARA LUISA DE OLIVEIRA (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTEOAB 76073)
Vistos.
Intime-se o prestador de contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias.
D.l.
Marau, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 103-94.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (MARAU) (ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB 106932)
RESPONSÁVEL(S) : KENIA CENSI E JOSIELI LAZZAROTTO (ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB 106932)
Vistos.
Intime-se o prestador de contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias.
D.l.
Marau, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-20.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (GENTIL) (ADV(S) CILENE SILVESTRI-OAB 58108)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR TONIN E GERALDO TONIN (ADV(S) CILENE SILVESTRI-OAB 58108)
Vistos.
Intime-se o prestador de contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias.
D.l.
Marau, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 66ª ZONA ELEITORAL - CANOAS
Processo: 31-11.2017.6.21.0170
Protocolo: 30.500/2017
Classe: PC - Prestação de Contas
Candidato: José Agenor da Silva Cruz ( Adv. Juliana Fernandes OAB/RS 98.521)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de contas referentes às eleições 2016, apresentado pelo candidato José Agenor da Silva Cruz, que concorreu ao cargo
de vereador pelo Partido Progressita - PP no município de Nova Santa Rita. Apresentada as contas em 28/06/2017. Expedida carta de
notificação para juntada de documentação faltante (fl. 26), transcorreu o prazo sem manifestação. Encaminhados à perícia contábil, foi emitido
relatório técnico conclusivo pela não prestação das contas (fl. 29). O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer (fl. 31). Apresentada a
documentação faltante (fl. 44). Publicação de Edital (fl. 61). Encaminhados os autos à perícia contábil, foi emitido novo relatório técnico
conclusivo pela aprovação das contas (fl. 73). O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pela aprovação das contas, uma vez que,
apresentadas as peças obrigatórias à prestação de contas (fl. 75). É O RELATÓRIO. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO: As contas foram
apresentadas tempestivamente, por mei de advogado constituído, conforme Resolução nº 23.463/2015 do Tribunal Superior Eleitoral. A análise
realizada demonstra que as contas foram apresentadas sem movimentação financeira e os extratos bancários comprovam a falta de
movimentações apresentadas nos demonstrativos da prestação de contas. III - DISPOSITIVO Isso posto, homologo o parecer técnico pericial e
o Ministerial para declarar aprovadas as contas prestadas pelo candidato José Agenor da Silva, referente às eleições municipais de 2016, com
fulcro no art. 68, inciso II, da Resolução 23.463/2015 do Tribunal Superior Eleitoral. Como o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito
com baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Canoas, 19 de fevereiro de 2019.
Betina Mostardeiro Mühle de Constantino, Juíza Eleitoral Substituta da 66ª Z.E.
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78ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2019 - 78 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-16.2018.6.21.0078
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Piratini
JUIZ ELEITORAL: IGOR GUERZONI PAOLINELLI HAMADE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) RUBEM NEY LEAL ARGILES-OAB 41766)
RESPONSÁVEL(S) : ADILSON DE OLIVEIRA E ROGÉRIO DE OLIVEIRA (ADV(S) RUBEM NEY LEAL ARGILES-OAB 41766)
Vistos.
Ante a inexistência de apresentação de defesa e/ou pedido de produção de provas, aliado ao fato de não haver mais diligências a serem
realizadas, nos termos art. 40 da Resolução TSE 23.546/17, DETERMINO a intimação do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores PT de Piratini, bem como dos agentes responsáveis, na pessoa de seus advogados, por meio de publicação de Nota de Expediente no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, para, querendo, apresentarem alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral pelo prazo de 03 (três) dias.
Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para sentença.
Dil. Legais.
Piratini, 13 de março de 2019
IGOR GUERZONI PAOLINELLI HAMADE
Juiz Eleitoral da 078ª ZE

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-25.2017.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - DILERMANDO DE AGUIAR - Partidos Políticos - Órgão de Direção
Partidária - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE DILERMANDO DE AGUIAR (ADV(S) GILVAN BERNHARDT
SCHMITT-OAB 81502)
Vistos.
Intime-se o executado para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o termo de conciliação oferecido pela Advocacia-Geral da
União.
Dil. legais.
São Pedro do Sul, 12 de março de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-13.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - 2016 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV (ADV(S) MARCELO DE MORAES BRIZOLA-OAB 90337)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO RIBAS SEMELER E FRANCIELI LISOT (ADV(S) MARCELO DE MORAES BRIZOLA-OAB 90337)
Vistos.
Considerando a não prestação das contas por ausência de documentos obrigatórios, determino sucessivamente, com base no art. 30 da
Resolução TSE nº 23.546/2017:
I - a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário;
II- a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV – a oitiva do MPE, no prazo de 05 (cinco) dias;
V - abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 12 de março de 2019
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MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 48/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-41.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) DIOGO ORTIGARA GIRARDI-OAB 65128 E LUANA
SOARES SARTORI-OAB 109454)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RICARDO DONIN DE LIMA E CRISTIANE SCOPEL AUDINO (ADV(S) DIOGO ORTIGARA GIRARDI-OAB
65128 E LUANA SOARES SARTORI-OAB 109454)
Vistos.
Considerando o decurso do prazo fixado em fl. 82 sem a apresentação das peças elaboradas por meio do sistema SPCA, siga-se o rito da não
prestação das contas previsto no art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017. Determino sucessivamente:
I - a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário;
II- a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV – a oitiva do MPE, no prazo de 05 (cinco) dias;
V - abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 12 de março de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 49/2019
PROCESSO CLASSE: PC - 61-46.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
RESPONSÁVEL(S) : BRAULIO OTOMAR CARON E BRUNO CANCIAN COCCO (ADV(S) BRUNO CANCIAN COCCO-OAB/RS 91504)
Vistos.
Determino sucessivamente:
I- a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
II - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
III – a oitiva do MPE, no prazo de 05 (cinco) dias;
IV - abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 12 de março de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 78-19.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - 2016 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Taquaruçu do Sul
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) JULIANO GUERRA-OAB 74309)
RESPONSÁVEL(S) : EVERSON CAETANO VIEIRA E JOAO CASARIL (ADV(S) JULIANO GUERRA-OAB 74309)
Vistos.
Indefiro o requerimento de fl. 86, uma vez que não se trata de hipótese de suspensão do processo. Notifique-se o órgão regional do partido
político sobre o inteiro teor da decisão e intime-se para que:
a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de
acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23.546/17;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
d) informe, nos autos da prestação de contas e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao
órgão partidário sancionado.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 12 de março de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 51/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-34.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - 2016 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Taquaruçu do Sul
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (ADV(S) JULIANO GUERRA-OAB 74309)
RESPONSÁVEL(S) : CELSO ARLINDO GIESE E TANIA TEREZINHA GIESE (ADV(S) JULIANO GUERRA-OAB 74309)
Vistos.
Indefiro o requerido em fl. 92, uma vez que não se trata de hipótese de suspensão do processo. Intime-se o órgão regional do partido político
para que:
a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de
acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23.546/17;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
d) informe, nos autos da prestação de contas e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao
órgão partidário sancionado.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 12 de março de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 52/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-12.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878)
RESPONSÁVEL(S) : JARDEL DALLA VALLE, CARLOS AUGUSTO MANFIO E INACIO ELIO ZANELLA (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE
SOUZA-OAB 100878)
Vistos.
Solicite-se informações acerca de eventual indisponibilidade ou instabilidade do sistema SPCA.
Frederico Westphalen, 12 de março de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

96ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 82-16.2018.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Butiá
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA ANADON CARVALHO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO ROSA DOS SANTOS E VITOR GEWEHR
Vistos.
Trata-se de processo de Omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro do Município de São
Pedro do Butiá/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 02, que fossem adotadas as providências previstas nos incisos IV, V e VI do § 6º, do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Devidamente citados, o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fls. 09).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 10/10v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, alínea "d", da Res. TSE
23.553/2017. O partido não cumpriu com o dever estabelecido na referida Resolução e, mesmo após devidamente citado, permaneceu omisso.
A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Ainda, não
foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls. 04-06).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária
omitiu-se de apresentar as contas.
Desta forma, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro do Município de São Pedro do Butiá/RS, referentes às
Eleições 2018, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
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Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Ainda, oficie-se à Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se.
Cerro Largo, 12 de março de 2019
PRISCILA ANADON CARVALHO
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 74-39.2018.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Guarani das Missões
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA ANADON CARVALHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL(S) : BERTIL BOLIVAR NILSSON E MAURI JOSE SZALANSKI
Vistos.
Trata-se de processo de Omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições 2018 do Partido Democrático Trabalhista do Município de
Guarani das Missões/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 02, que fossem adotadas as providências previstas nos incisos IV, V e VI do § 6º, do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Devidamente citados, o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fls. 09).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 10/10v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, alínea "d", da Res. TSE
23.553/2017. O partido não cumpriu com o dever estabelecido na referida Resolução e, mesmo após devidamente citado, permaneceu omisso.
A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Ainda, não
foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls. 04-06).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária
omitiu-se de apresentar as contas.
Desta forma, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista do Município de Guarani das Missões/RS, referentes às
Eleições 2018, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Ainda, oficie-se à Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se.
Cerro Largo, 12 de março de 2019
PRISCILA ANADON CARVALHO
Juíza Eleitoral da 096ª ZE

98ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2019 - 98 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-12.2018.6.21.0098
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAIS - PARTIDO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Garibaldi
JUIZ ELEITORAL: GÉRSON MARTINS DA SILVA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (Ad Matheus da Rolt Rodrigues OAB/RS 59315)
RESPONSÁVEL(S) : GILNEI LUIS DAMIANI - PRESIDENTE
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas do DEMOCRATAS – DEM, do Município de Garibaldi, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos
utilizados na campanha relativa às eleições de 2018.
Citados a entregar prestação de contas, tendo em vista que não cumpriram o prazo de lei, entregaram manifestação informando que não
abriram conta e que não tiveram gastos.
Juntada informação de ausência de abertura de conta bancária, bem como não foram utilizados recursos do Fundo Partidário nem de fontes
vedadas.
Opinou o Ministério Público Eleitoral pela não prestação de contas.
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É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2018,
oferecidas pelo DEMOCRATAS – DEM, do Município de Garibaldi.
A prestação de contas não foi instruída com parte dos documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017. Entregue somente uma
petição informando a ausência de movimentação financeira e que a legenda não cumpriu a determinação de abertura de conta bancária.
Não restou aberta conta bancária, conforme determinado no art. 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
“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”.
Neste sentido, após a análise do processo, constatou-se falhas que comprometem a regularidade das contas, sendo assim aplicável o art. 77,
III, da Resolução 23.553/2017, o qual preceitua que estando irregulares as contas, cabe sua desaprovação.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, DESAPROVO as contas do DEMOCRATAS – DEM, do Município de Garibaldi, abrangendo a arrecadação e aplicação de
recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2018, nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, bem como
determino a suspensão, com perda, das cotas do fundo partidário, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da
decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, informe-se aos Diretórios Regional e Nacional do partido acerca da decisão.
Após, baixe-se e arquive-se.
Garibaldi, 11 de março de 2019
GÉRSON MARTINS DA SILVA
Juiz Eleitoral da 098ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2019 - 98 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-57.2018.6.21.0098
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAIS - PARTIDO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - NÃO APRESENTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Garibaldi
JUIZ ELEITORAL: GÉRSON MARTINS DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA LIBERAL - PSL(Adv Rodrigo Manica OAB/RS 88.887)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO ROQUE DELAZERI - PRESIDENTE
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas do PARTIDO SOCIALISTA LIBERAL – PSL, do Município de Garibaldi, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2018.
Citados a entregar prestação de contas, tendo em vista que não cumpriram o prazo de lei, entregaram manifestação informando que não
abriram conta e que não tiveram gastos.
Juntada informação de ausência de abertura de conta bancária, bem como não foram utilizados recursos do Fundo Partidário nem de fontes
vedadas.
Opinou o Ministério Público Eleitoral pela não prestação de contas.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2018,
oferecidas pelo PARTIDO SOCIALISTA LIBERAL – PSL, do Município de Garibaldi.
A prestação de contas não foi instruída com parte dos documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017. Entregue somente uma
petição informando a ausência de movimentação financeira e que a legenda não cumpriu a determinação de abertura de conta bancária. O
processo foi apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
Não restou aberta conta bancária, conforme determinado no art. 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
“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”.
Neste sentido, após a análise do processo, constatou-se falhas que comprometem a regularidade das contas, sendo assim aplicável o art. 77,
III, da Resolução 23.553/2017, o qual preceitua que estando irregulares as contas, cabe sua desaprovação.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, DESAPROVO as contas do PARTIDO SOCIALISTA LIBERAL – PSL, do Município de Garibaldi, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2018, nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, bem
como determino a suspensão, com perda, das cotas do fundo partidário, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da
decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, informe-se aos Diretórios Regional e Nacional do partido acerca da decisão.
Após, baixe-se e arquive-se.
Garibaldi, 11 de março de 2019
GÉRSON MARTINS DA SILVA
Juiz Eleitoral da 098ª ZE
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103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000004-64.2019.6.21.0103
Partido: Progressistas - PP de São José do Ouro/RS
ADV.: Edson José Marchiori, OAB/RS 60.915
Responsáveis: Valentin Gelain e Antonio Carlos Mazutti
ADV.: Edson José Marchiori, OAB/RS 60.915
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Apresentada pelo órgão partidário prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2018.
Certificado pela escrivania eleitoral a regularidade da representação processual (fls. 60), determino que se providencie a publicação do edital
de que trata o artigo 31, §1º e §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Transcorrido o prazo do edital, sem impugnação, dê-se seguimento ao exame das contas, na forma da Resolução citada.
Dil.
São José do Ouro/RS, 12 de março de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral da 103ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000041-96.2016.6.21.0103
Partido: Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Tupanci do Sul/RS
ADV.: Edson José Marchiori, OAB/RS 60.915
Responsáveis: Eugênio Marcos Daubermann, Vitor Bones, José Francisco Marchiori e Moacir Monari
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Diante do certificado pela escrivania eleitoral, intime-se o partido político devedor, por meio de seu procurador, para que cumpra o determinado
pelo despacho de fls. 125-125v, juntando aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas do acordo homologado, vencidas e
pendentes de apresentação.
Dil.
São José do Ouro, 13 de março de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

120ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 08/2019 - 120ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 8-84.2018.6.21.0120
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro de Novo Machado/RS
ADV.: Felipe Eduardo Weiler – OAB/RS 109488
ADV.: Giussélen Eluza da Luz – OAB/RS 87614
Responsáveis: Auri José Fiut e Júnior Wollbolt
ADV.: Vili Rubin Krapp – OAB/RS 19942
Vistos. Ao exequente para se manifestar.
Int.
Em 13.03.19
Danilo José Schnider Júnior.

130ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.003/2019
O Excelentíssimo Senhor Roger Xavier Leal, Juiz Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves, 203, em
São José do Norte, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, do Partido dos Trabalhadores – PT, de São José do Norte
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.
São José do Norte, 12 de março de 2019.
Roger Xavier Leal - Juiz Eleitoral
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2019 - 130 ZE - SÃO JOSÉ DO NORTE/RS
Processo: PC - 2408 - PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Procedência: São José do Norte
Número Único: 24-08.2018.6.21.0130
Partido(s) : PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (Adv Jonas Guido Peres OAB/RS74392)
Responsável(s) : GLEIDSON SILVEIRA DO NASCIMENTO E RODRIGO DOS SANTOS JESUS
Rh.
Inicialmente cumpre esclarecer que a Lei n.°9504/1997, estabelece normas gerais para as eleições, enquanto que a Resolução n.°23553/2017
do Tribunal Superior Eleitoral, regulamenta a Prestação de Contas para as Eleições de 2018.
Da análise dos autos, verifico o regular andamento do procesos, tendo o Cartório Eleitoral, efetuado a citação do Sr. Gleidson Silveira do
Nascimento, restando ainda, proceder a citação do Sr. Rodrigo dos Santos Jesus e do Partido, na pessoa do seu presidente, conforme artigo
52, §6º da referida resolução.
Ante o exposto, resta prejudicada a Manifestação do Partido, diante do regular andamento do processo.
Ao Cartório, para que, proceda a citação do Partido e Tesoureiro.
Diligências legais.
Em 25.02.2019.
Roger Xavier Leal,
Juiz Eleitoral.

138ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 127-88.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Ciríaco
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) EDELAR ANGELO POSSAN-OAB 62036)
RESPONSÁVEL(S) : EDELAR ANGELO POSSAN E JORGE ALEXANDRETTI (ADV(S) EDELAR ANGELO POSSAN-OAB 62036)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral do Partido dos Trabalhadores do município de Ciríaco, referente às Eleições Gerais de 2018.
Foi publicado o edital n. 98/2018 (fl. 10) e houve transcurso de prazo, sem a apresentação de impugnações (fl. 10, verso).
A unidade técnica expediu relatório preliminar para expedição de diligências (fl. 12).
O partido político foi intimado e manifestou-se (fls. 16-23)
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo e manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 24).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 28).
O partido político foi intimado para manifestação, mas manteve-se inerte (fl. 32).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, mas de forma
intempestiva.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela desaprovação das contas, tendo em vista a identificação de irregularidades de
natureza insanável.
Com efeito, a abertura de conta bancária específica é obrigatória para os partidos políticos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros. A determinação legal não foi observada pela agremiação partidária, em descumprimento ao art. 10 da
Res. TSE n. 23.553/2017:
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.
(...)
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução -TSE n. 23.464/2015.
§ 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.
O partido político informou (fl. 16) que “não arrecadou recursos nem efetuou despesas com a eleição do ano de 2018. A conta bancária
descrita no Relatório Preliminar, trata-se de conta bancária que o partido mantem junto ao banco de longa data a qual apesar de ativa
encontra-se apenas com movimentação de juros e taxas, sem ter sido movimentada durante o ano de 2018”.
Diante da inexistência de conta bancária específica, a agremiação partidária não apresentou os extratos bancários referente à conta
obrigatória, contemplando todo o período da campanha, fundamentais para a análise da prestação de contas.
Como se sabe, trata-se de documento obrigatório para integrar a prestação de contas e demonstrar a real movimentação financeira do partido.
Inclusive, trata-se de documento hábil para demonstrar eventual ausência de movimentação de recursos financeiros, nos termos do art. 56, inc.
II, alínea 'a' da Res. TSE n. 23.553/17:
Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
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a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira; (...)
Consoante jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral a omissão é vício grave e que, por si só, enseja a desaprovação das
contas:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra
decisão que deu provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reduzir a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário para o período
de 1 (um) mês.2. Nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta
bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.3. No caso, o
Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária comprometeu a confiabilidade da prestação de contas do
recorrente, razão pela qual a desaprovou. Dessa forma, o acórdão regional está alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que
referida omissão é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovação das contas. Precedentes.4. Agravo interno a que se nega
provimento. (Agravo de Instrumento nº 56828, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 233, Data 26/11/2018, Página 59/60)
Ademais, igualmente não houve o cumprimento da legislação eleitoral, com relação ao prazo de entrega da prestação de contas parcial e final,
contrariando o disposto nos arts. 50, §4º e 52, caput, da Res. TSE n. 23.553/17.
As irregularidades são graves, ensejadoras da desaprovação das contas, pois não permitem aferir a verdadeira origem e o montante dos
recursos arrecadados e utilizados – artigos 22, §3º, 23 e 24 da Lei das Eleições, impondo a desaprovação das contas.
Nos termos do art. 25 da Lei n. 9.504/97, o partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos perderá o
direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso de
poder econômico.
A referida sanção deve ser aplicada no ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses. Tendo em vista a não demonstração de trânsito de recursos
financeiros de campanha e a ausência de peça essencial para aferir a regularidade das contas, mas diante da inovação legislativa que
determinou que os diretórios municipais prestassem contas à Justiça Eleitoral em Eleições Gerais, determino que a sanção prevista no §4º do
art. 77 da Res. TSE 23.553/17, seja aplicada pelo período mínimo.
Ante o exposto, DESAPROVO AS CONTAS do Partido dos Trabalhadores (PT) do município de Ciríaco/RS, relativas às Eleições Gerais 2018,
nos termos do art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e art. 77, III da Res. TSE n. 23.553/17, aplicando à agremiação a sanção de perda do direito
ao recebimento da cota do Fundo Partidário, a ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado, pelo período de 1 (um) mês, ante os
fundamentos declinados.
Transitado em julgado, remeta-se cópia do processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 84 da Res. TSE n. 23.553/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Diligências legais.
Casca, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 126-06.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Vanini
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) EDELAR ANGELO POSSAN-OAB 62036)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ DURANTE E LAUDI PILONETTO (ADV(S) EDELAR ANGELO POSSAN-OAB 62036)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral do Partido Socialista Brasileiro do município de Vanini, referente às Eleições Gerais de 2018.
Foi publicado o edital n. 98/2018 (fl. 09) e houve transcurso de prazo, sem a apresentação de impugnações (fl. 09, verso).
A unidade técnica expediu relatório preliminar para expedição de diligências (fl. 11).
O partido político foi intimado e manifestou-se (fl. 15)
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo e manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 16).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 20).
O partido político foi intimado para manifestação, mas manteve-se inerte (fl. 24).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, mas de forma
intempestiva.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela desaprovação das contas, tendo em vista a identificação de irregularidades de
natureza insanável.
Com efeito, a abertura de conta bancária específica é obrigatória para os partidos políticos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros. A determinação legal não foi observada pela agremiação partidária, em descumprimento ao art. 10 da
Res. TSE n. 23.553/2017:
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.
(...)
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II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução -TSE n. 23.464/2015.
§ 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.
O partido político informou (fl. 15) que “não arrecadou recursos nem efetuou despesas com a eleição do ano de 2018. A conta bancária
descrita no Relatório Preliminar, trata-se de conta bancária que o partido mantem junto ao banco de longa data a qual apesar de ativa
encontra-se apenas com movimentação de juros e taxas, sem ter sido movimentada durante o ano de 2018”.
Diante da inexistência de conta bancária específica, a agremiação partidária não apresentou os extratos bancários referente à conta
obrigatória, contemplando todo o período da campanha, fundamentais para a análise da prestação de contas.
Como se sabe, trata-se de documento obrigatório para integrar a prestação de contas e demonstrar a real movimentação financeira do partido.
Inclusive, trata-se de documento hábil para demonstrar eventual ausência de movimentação de recursos financeiros, nos termos do art. 56, inc.
II, alínea 'a' da Res. TSE n. 23.553/17:
Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira; (...)
Consoante jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral a omissão é vício grave e que, por si só, enseja a desaprovação das
contas:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra
decisão que deu provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reduzir a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário para o período
de 1 (um) mês.2. Nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta
bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.3. No caso, o
Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária comprometeu a confiabilidade da prestação de contas do
recorrente, razão pela qual a desaprovou. Dessa forma, o acórdão regional está alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que
referida omissão é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovação das contas. Precedentes.4. Agravo interno a que se nega
provimento. (Agravo de Instrumento nº 56828, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 233, Data 26/11/2018, Página 59/60).
Ademais, igualmente não houve o cumprimento da legislação eleitoral, com relação ao prazo de entrega da prestação de contas parcial e final,
contrariando o disposto nos arts. 50, §4º e 52, caput, da Res. TSE n. 23.553/17.
As irregularidades são graves, ensejadoras da desaprovação das contas, pois não permitem aferir a verdadeira origem e o montante dos
recursos arrecadados e utilizados – artigos 22, §3º, 23 e 24 da Lei das Eleições, impondo a desaprovação das contas.
Nos termos do art. 25 da Lei n. 9.504/97, o partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos perderá o
direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso de
poder econômico.
A referida sanção deve ser aplicada no ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses. Tendo em vista a não demonstração de trânsito de recursos
financeiros de campanha e a ausência de peça essencial para aferir a regularidade das contas, mas diante da inovação legislativa que
determinou que os diretórios municipais prestassem contas à Justiça Eleitoral em Eleições Gerais, determino que a sanção prevista no §4º do
art. 77 da Res. TSE 23.553/17, seja aplicada pelo período mínimo.
Ante o exposto, DESAPROVO AS CONTAS do Partido Socialista Brasileiro (PSB) do município de Vanini/RS, relativas às Eleições Gerais
2018, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e art. 77, III da Res. TSE n. 23.553/17, aplicando à agremiação a sanção de perda do
direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, a ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado, pelo período de 1 (um) mês, ante
os fundamentos declinados.
Transitado em julgado, remeta-se cópia do processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 84 da Res. TSE n. 23.553/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Diligências legais.
Casca, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 124-36.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Vanini
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ANDREZA DAL MOLIN-OAB 74224, CLÁUDIA RIVA-OAB 104525,
CARLOS ALBERTO BONAMIGO-OAB 74207 E THALES ANDRE TIBOLA-OAB 94301)
RESPONSÁVEL(S) : LEONARDO CARRARO E RUBENS CARRARO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do município de Vanini, referente às Eleições Gerais de
2018.
Foi publicado o edital n. 98/2018 (fl. 13) e houve transcurso de prazo, sem a apresentação de impugnações (fl. 13, verso).
A unidade técnica expediu relatório preliminar para expedição de diligências (fl. 15-16).
O partido político foi intimado e manifestou-se (fls. 20-36).
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A unidade técnica elaborou parecer conclusivo e manifestou-se pela desaprovação das contas (fls. 37-38).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 42).
O partido político foi intimado e manifestou-se (fls. 47-48).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, mas de forma
intempestiva.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela desaprovação das contas, tendo em vista a identificação de irregularidades de
natureza insanável.
Com efeito, a abertura de conta bancária específica é obrigatória para os partidos políticos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros. A determinação legal não foi observada pela agremiação partidária, em descumprimento ao art. 10 da
Res. TSE n. 23.553/2017:
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.
(...)
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução -TSE n. 23.464/2015.
§ 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.
Cumpre referir que a agremiação partidária manifestou-se relatando o contexto em que o partido encontra-se inserido e requerendo a
aprovação das contas prestadas:
Isso porque, o partido não possui sede, não possui funcionários, veículos ou quaisquer bens, que seja, Igualmente, referida agremiação não
movimenta quaisquer valores financeiros.(...)
A existência de conta bancária somente justifica-se em face de determinação legal, pois, como dito, nela não transita nenhum valor, tendo em
vista que, repita-se, inexiste qualquer movimentação financeira.(...)
A única conta bancária pertencente ao partido é aquele junto à instituição financeira Banco do Brasil, Agência 3820, Conta 7888.
A agremiação desconhece a existência de outras contras bancárias, conforme mencionado na alínea 'e' e 'f'.
Para melhor análise, roga-se seja juntada aos autos os extratos eletrônicos mencionados, onde consta a suposta divergência, levantada, com
posterior intimação do requerente, para eventuais explicações, visto que, repita-se, desconhece a existência de quaisquer outras contas
bancárias.
Não se desconhece a realidade encontrada nos mais diversos municípios e a estrutura encontrada nos Diretórios Municipais. Tal situação
obviamente não enseja, por si só, a aceitação para o descumprimento da lei, pois, querendo permanecer em funcionamento em determinado
município ou mesmo iniciar ali suas atividades, deverão os partidos políticos criar um mínimo de estrutura adequada.
Assim, diante da inexistência de conta bancária específica, a agremiação partidária não apresentou os extratos bancários, contemplando todo
o período da campanha, fundamentais para a análise da prestação de contas (os extratos bancários apresentados pela agremiação partidária
(fls. 27-28) não se referem à conta bancária específica de campanha, consoante apontado pela unidade técnica).
Como se sabe, trata-se de documento obrigatório para integrar a prestação de contas e demonstrar a real movimentação financeira do partido.
Inclusive, trata-se de documento hábil para demonstrar eventual ausência de movimentação de recursos financeiros, nos termos do art. 56, inc.
II, alínea 'a' da Res. TSE n. 23.553/17:
Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira; (...)
Consoante jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral a omissão é vício grave e que, por si só, enseja a desaprovação das
contas:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra
decisão que deu provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reduzir a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário para o período
de 1 (um) mês.2. Nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta
bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.3. No caso, o
Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária comprometeu a confiabilidade da prestação de contas do
recorrente, razão pela qual a desaprovou. Dessa forma, o acórdão regional está alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que
referida omissão é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovação das contas. Precedentes.4. Agravo interno a que se nega
provimento. (Agravo de Instrumento nº 56828, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 233, Data 26/11/2018, Página 59/60)
Ademais, igualmente não houve o cumprimento da legislação eleitoral, com relação ao prazo de entrega da prestação de contas parcial e final,
contrariando o disposto nos arts. 50, §4º e 52, caput, da Res. TSE n. 23.553/17.
As irregularidades são graves, ensejadoras da desaprovação das contas, pois não permitem aferir a verdadeira origem e o montante dos
recursos arrecadados e utilizados – artigos 22, §3º, 23 e 24 da Lei das Eleições, impondo a desaprovação das contas.
Nos termos do art. 25 da Lei n. 9.504/97, o partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos perderá o
direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso de
poder econômico.
A referida sanção deve ser aplicada no ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses. Tendo em vista a não demonstração de trânsito de recursos
financeiros de campanha e a ausência de peça essencial para aferir a regularidade das contas, mas diante da inovação legislativa que
determinou que os diretórios municipais prestassem contas à Justiça Eleitoral em Eleições Gerais, determino que a sanção prevista no §4º do
art. 77 da Res. TSE 23.553/17, seja aplicada pelo período mínimo.
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Ante o exposto, DESAPROVO AS CONTAS do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do município de Vanini/RS, relativas às Eleições Gerais
2018, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e art. 77, III da Res. TSE n. 23.553/17, aplicando à agremiação a sanção de perda do
direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, a ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado, pelo período de 1 (um) mês, ante
os fundamentos declinados.
Transitado em julgado, remeta-se cópia do processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 84 da Res. TSE n. 23.553/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Diligências legais.
Casca, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 115-74.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: David Canabarro
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) ROGERIO DAL AGNOL-OAB 59881)
RESPONSÁVEL(S) : JAIRSON JOÃO VANCINI E EDMILSON JOSE ORO (ADV(S) ROGERIO DAL AGNOL-OAB 59881)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral do Partido Popular Socialista (PPS) do município de David Canabarro, referente às Eleições Gerais
de 2018.
Foi publicado o edital n. 97/2018 (fl. 14) e houve transcurso de prazo, sem a apresentação de impugnações (fl. 15).
A unidade técnica expediu relatório preliminar para expedição de diligências (fl. 17).
O partido político foi intimado para manifestação, mas houve transcurso de prazo, sem manifestação (fl. 19).
Informações expedidas pelo sistema SPCE WEB referente aos extratos bancários do partido político foram juntadas aos autos (fl. 20-22).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo e manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 23).
O partido político foi intimado para manifestação, mas manteve-se silente (fl. 26).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 28).
O partido político foi novamente intimado para manifestação, mas manteve-se inerte (fl. 32).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela desaprovação das contas, tendo em vista a identificação de irregularidades de
natureza insanável.
Com efeito, a abertura de conta bancária específica é obrigatória para os partidos políticos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros. A determinação legal não foi observada pela agremiação partidária, em descumprimento ao art. 10 da
Res. TSE n. 23.553/2017:
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.
(...)
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução -TSE n. 23.464/2015.
§ 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.
Cumpre referir que os documentos juntados aos autos e expedidos pelo SPCE WEB (fl. 20-22) registram que a agremiação partidária possui
conta bancária ordinária, mas não a específica para as eleições.
Diante da inexistência de conta bancária específica, a agremiação partidária não apresentou os extratos bancários, contemplando todo o
período da campanha, fundamentais para a análise da prestação de contas.
Como se sabe, trata-se de documento obrigatório para integrar a prestação de contas e demonstrar a real movimentação financeira do partido.
Inclusive, trata-se de documento hábil para demonstrar eventual ausência de movimentação de recursos financeiros, nos termos do art. 56, inc.
II, alínea 'a' da Res. TSE n. 23.553/17:
Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira; (...)
Consoante jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral a omissão é vício grave e que, por si só, enseja a desaprovação das
contas:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra
decisão que deu provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reduzir a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário para o período
de 1 (um) mês.2. Nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta
bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.3. No caso, o
Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária comprometeu a confiabilidade da prestação de contas do
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recorrente, razão pela qual a desaprovou. Dessa forma, o acórdão regional está alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que
referida omissão é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovação das contas. Precedentes.4. Agravo interno a que se nega
provimento. (Agravo de Instrumento nº 56828, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 233, Data 26/11/2018, Página 59/60)
Ademais, igualmente não houve o cumprimento da legislação eleitoral, com relação ao prazo de entrega da prestação de contas parcial,
contrariando o disposto nos arts. 50, §4º da Res. TSE n. 23.553/17.
As irregularidades são graves, ensejadoras da desaprovação das contas, pois não permitem aferir a verdadeira origem e o montante dos
recursos arrecadados e utilizados – artigos 22, §3º, 23 e 24 da Lei das Eleições, impondo a desaprovação das contas.
Nos termos do art. 25 da Lei n. 9.504/97, o partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos perderá o
direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso de
poder econômico.
A referida sanção deve ser aplicada no ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses. Tendo em vista a não demonstração de trânsito de recursos
financeiros de campanha e a ausência de peça essencial para aferir a regularidade das contas, mas diante da inovação legislativa que
determinou que os diretórios municipais prestassem contas à Justiça Eleitoral em Eleições Gerais, determino que a sanção prevista no §4º do
art. 77 da Res. TSE 23.553/17, seja aplicada pelo período mínimo.
Ante o exposto, DESAPROVO AS CONTAS do Partido Popular Socialista (PPS) do município de David Canabarro/RS, relativas às Eleições
Gerais 2018, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e art. 77, III da Res. TSE n. 23.553/17, aplicando à agremiação a sanção de
perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, a ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado, pelo período de 1 (um)
mês, ante os fundamentos declinados.
Transitado em julgado, remeta-se cópia do processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 84 da Res. TSE n. 23.553/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Diligências legais.
Casca, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 91-46.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: São Domingos do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) LUIZ CARLOS DALLAMARIA-OAB 35417)
RESPONSÁVEL(S) : MICHELE DURANTE E VILMAR AURELIO PALUDO (ADV(S) LUIZ CARLOS DALLAMARIA-OAB 35417)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral do Partido Socialista Brasileiro (PSB) do município de São Domingos do Sul, referente às Eleições
Gerais de 2018.
Foi publicado o edital n. 94/2018 (fl. 10, verso) e houve transcurso de prazo, sem a apresentação de impugnações (fl. 11).
A unidade técnica expediu relatório preliminar para expedição de diligências (fl. 20).
O partido político foi intimado e manifestou-se (fl. 24).
Informações expedidas pelo sistema SPCE WEB referentes aos extratos bancários do partido político foram juntadas aos autos (fls. 25-30).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo e manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 31).
O partido político foi intimado e manifestou-se (fl. 35).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 39).
O partido político foi novamente intimado e manifestou-se (fl. 44).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017.
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela desaprovação das contas, tendo em vista a identificação de irregularidades de
natureza insanável.
Com efeito, a abertura de conta bancária específica é obrigatória para os partidos políticos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros. A determinação legal não foi observada pela agremiação partidária, em descumprimento ao art. 10 da
Res. TSE n. 23.553/2017:
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.
(...)
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução -TSE n. 23.464/2015.
§ 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.
Cumpre referir que os documentos juntados aos autos e expedidos pelo SPCE WEB (fls. 25-30) registram que a agremiação partidária possui
conta bancária, mas não específica para a campanha, consoante manifestação da agremiação partidária:
O diretório municipal entendeu que, por ser processo eleitoral em nível Estadual e Nacional e não havia valores a serem movimentados via
conta bancária local, não ser necessário abri conta bancária específica, conforme havia ocorrendo nos pleitos anteriores. (…)
O Partido apresentou a prestação de contas, mas apenas não abertura conta bancária em razão de que não houve movimentação bancária, o
que demonstra a boa vontade em fazer o possível.
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No caso concreto o Diretório Municipal demonstrou interesse e prestou contas, não foram omissos. Somente não abriram conta bancária por
que não tinha movimentação financeira, o que acabaria não trazendo nenhum efeito prático, mesmo por que as eleições não eram municipais
e nenhuma verba tem sido repassada ao diretório.
Não se desconhece a realidade encontrada nos mais diversos municípios e a estrutura encontrada nos Diretórios Municipais. Tal situação
obviamente não enseja, por si só, a aceitação para o descumprimento da lei, pois, querendo permanecer em funcionamento em determinado
município ou mesmo iniciar ali suas atividades, deverão os partidos políticos criar um mínimo de estrutura adequada.
Assim, diante da inexistência de conta bancária específica, a agremiação partidária não apresentou os extratos bancários, contemplando todo
o período da campanha, fundamentais para a análise da prestação de contas.
Como se sabe, trata-se de documento obrigatório para integrar a prestação de contas e demonstrar a real movimentação financeira do partido.
Inclusive, trata-se de documento hábil para demonstrar eventual ausência de movimentação de recursos financeiros, nos termos do art. 56, inc.
II, alínea 'a' da Res. TSE n. 23.553/17:
Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira; (...)
Consoante jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral a omissão é vício grave e que, por si só, enseja a desaprovação das
contas:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra
decisão que deu provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reduzir a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário para o período
de 1 (um) mês.2. Nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta
bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.3. No caso, o
Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária comprometeu a confiabilidade da prestação de contas do
recorrente, razão pela qual a desaprovou. Dessa forma, o acórdão regional está alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que
referida omissão é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovação das contas. Precedentes.4. Agravo interno a que se nega
provimento. (Agravo de Instrumento nº 56828, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 233, Data 26/11/2018, Página 59/60)
Ademais, igualmente não houve o cumprimento da legislação eleitoral, com relação ao prazo de entrega da prestação de contas parcial e final,
contrariando o disposto nos arts. 50, §4º e 52, caput, da Res. TSE n. 23.553/17.
As irregularidades são graves, ensejadoras da desaprovação das contas, pois não permitem aferir a verdadeira origem e o montante dos
recursos arrecadados e utilizados – artigos 22, §3º, 23 e 24 da Lei das Eleições, impondo a desaprovação das contas.
Nos termos do art. 25 da Lei n. 9.504/97, o partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos perderá o
direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso de
poder econômico.
A referida sanção deve ser aplicada no ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses. Tendo em vista a não demonstração de trânsito de recursos
financeiros de campanha e a ausência de peça essencial para aferir a regularidade das contas, mas diante da inovação legislativa que
determinou que os diretórios municipais prestassem contas à Justiça Eleitoral em Eleições Gerais, determino que a sanção prevista no §4º do
art. 77 da Res. TSE 23.553/17, seja aplicada pelo período mínimo.
Ante o exposto, DESAPROVO AS CONTAS do Partido Socialista Brasileiro (PSB) do município de São Domingos do Sul/RS, relativas às
Eleições Gerais 2018, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e art. 77, III da Res. TSE n. 23.553/17, aplicando à agremiação a
sanção de perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, a ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado, pelo período
de 1 (um) mês, ante os fundamentos declinados.
Transitado em julgado, remeta-se cópia do processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 84 da Res. TSE n. 23.553/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Diligências legais.
Casca, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 133-95.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) CASSIANO RIZZATTO-OAB 61563)
RESPONSÁVEL(S) : CLEBER COLLE E CARLOS LUIZ REMUZZI (ADV(S) CASSIANO RIZZATTO-OAB 61563)
Vistos.
Apresentado o parecer conclusivo pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, determino a intimação do prestador de
contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 75 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 129-58.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) MARCOS ROBERTO DAMO-OAB 65456)
RESPONSÁVEL(S) : NEOCIR ANTONIAZZI E CARMEM ODILA BIRCKEGT DALL BELLO (ADV(S) MARCOS ROBERTO DAMO-OAB 65456)
Vistos.
Apresentado o parecer conclusivo pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, determino a intimação do prestador de
contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 75 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 147-79.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - EXERCÍCIO 2017 - OMISSOS
PROCEDÊNCIA: Nova Araçá
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL(S) : MOACIR EUGENIO MIOTTO E OLMIR ANTONIO LORENZON
Vistos.
O partido político e os seus responsáveis foram regularmente notificados para apresentar a prestação de contas partidária. Entretanto, houve
transcurso de prazo, sem manifestação das partes. Assim, decreto a revelia do Partido Democrático Trabalhista do município de Nova Araçá e
dos responsáveis, Moacir Eugenio Miotto e Olmir Antônio Lorenzon. Ainda, ficam consideradas as partes revéis intimadas quando da
publicação dos atos no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, por meio de nota de expediente, nos termos do art. 344 do CPC.
Além disso, determino, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º da Res. TSE n. 23.464/2015;
b) a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, após a juntada das informações de que tratam as alíneas a e b
deste inciso;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do órgão técnico ou do Ministério Público Eleitoral;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias;
Intimem-se por meio de publicação de nota de expediente no DEJERS.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Casca, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 138-20.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - EXERCÍCIO 2017 - OMISSOS
PROCEDÊNCIA: Paraí
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RESPONSÁVEL(S) : JULIO REGINATO BALBINOT E ANDREIA OLIVO
Vistos.
O partido político e os seus responsáveis foram regularmente notificados para apresentar a prestação de contas partidária. Entretanto, houve
transcurso de prazo, sem manifestação das partes. Assim, decreto a revelia do Partido Comunista do Brasil do município de Paraí e dos
responsáveis, Julio Reginato Balbinot e Andreia Olivo. Ainda, ficam consideradas as partes revéis intimadas quando da publicação dos atos no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, por meio de nota de expediente, nos termos do art. 344 do CPC.
Além disso, determino, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º da Res. TSE n. 23.464/2015;
b) a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, após a juntada das informações de que tratam as alíneas a e b
deste inciso;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do órgão técnico ou do Ministério Público Eleitoral;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias;
Intimem-se por meio de publicação de nota de expediente no DEJERS.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Casca, 12 de março de 2019
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MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 136-50.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio do Palma
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) EUCLIDES POLETO-OAB 41.647)
RESPONSÁVEL(S) : VOLMIR TRENTINI E ELÓI ANTONIO PALMA (ADV(S) EUCLIDES POLETO-OAB 41.647)
Vistos.
Apresentado o parecer conclusivo pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, determino a intimação do prestador de
contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 75 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 135-65.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio do Palma
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE (ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB 106932)
RESPONSÁVEL(S) : GENÉSIO CAMPANHARO E SIRLEI TEREZINHA GRZEGOREK (ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB
106932)
Vistos.
Apresentado o parecer conclusivo pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, determino a intimação do prestador de
contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 75 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 349-27.2016.6.21.0138
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Inscrição Fraudulenta - ART. 289 CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : SUSIANE DA ROSA (ADV(S) CÁSSION ABATTI-OAB 97.367 E JULIANO DUARTE-OAB 40278), TELMO TIBOLA E VERINHA
BARBOSA TIBOLA (ADV(S) CÁSSION ABATTI-OAB 97.367)
Vistos.
O Ministério Público Eleitoral requereu a substituição de todas as testemunhas arroladas na inicial, pela oitiva de 3 (três) Policiais Militares que
realizaram diligências preliminares à instauração do Inquérito Policial (fl. 1.408).
Intimados, os réus se opuseram a oitiva do novo rol de testemunhas (fls. 1.413-1.414), pois "trata-se de apresentação de NOVAS provas em
momento posterior ao eferecimento da denúncia. Situação que macula os dispositivos legais relativos à denúncia expostos no art. 396 do
CPP. Além disso, requereram o "descadrastramento do advogado Juliano Duarte, OAB/RS 40278 como representante de Susiane da Rosa",
em razão da nomeação de advogado dativo.
Com efeito, as testemunhas de acusação devem ser arroladas quando oferecida a denúncia criminal, nos termos do art. 41 do CPP e, uma vez
arroladas, não se pode admitir a desistência unilateral. Assim, o requerimento foi submetido ao contraditório. Os réus não concordaram com
a oitiva do novo rol de testemunhas e não se opuseram ao pedido de desistência.
Nestes termos, o indeferimento da oitiva do novo rol de testemunhas apresentado pelo Ministério Público Eleitoral em substituição às
testemunhas arroladas na denúncia criminal, é medida que se impõe. Ademais, não considero necessária a oitiva das novas testemunhas
arroladas, pois não houve a indicação de circunstância concreta, superveniente ao oferecimento da denúncia criminal, que fundamente o
pedido do titular da Ação Penal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de substituição de testemunha formulado pelo Ministério Público Eleitoral.
Atualize-se a autuação, consoante requerido pelos réus.
Deprequem-se os interrogatórios.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 12 de março de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
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164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-32.2018.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ROBERTO CARLOS RIBEIRO INNOCENTE-OAB 54515)
RESPONSÁVEL(S) : DARIO NERI VILELA DOS SANTOS E NAZY OLIVEIRA BERNY MEDEIROS (ADV(S) ROBERTO INNOCENTE-OAB
54515), ALEX SANDRO PEGLOW QUEVEDO (ADV(S) ROBERTO CARLOS RIBEIRO INNOCENTE-OAB 54515)
Acolha-se integralmente a promoção do MPE.
D.l.
Pelotas, 11 de março de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE
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PLANO DE OBRAS 2019 – 2022
Anexo da Resolução n. 325/2019

APRESENTAÇÃO
O Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul foi
elaborado para os exercícios de 2019 a 2022, tendo, entre outros objetivos, o de programar a
execução dos projetos necessários para viabilizar a plena utilização do Edifício Joaquim Francisco
de Assis Brasil, situado na Rua Sete de Setembro, n. 722/730, bairro Centro, em Porto Alegre,
objeto de desapropriação pela União e destinado ao da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Conforme acordo homologado pelo Juízo da 26ª Vara Federal de Porto Alegre, em
22 de outubro de 2018, ficou ajustada a data de 04 de fevereiro de 2019 para a outorga da posse do
imóvel em favor do TRE-RS, bem como os pagamentos no valor de R$ 991.100,00, referente à
indenização pela desapropriação do domínio direto ao Estado do Rio Grande do Sul, e no valor de
R$ 39.008.900,00, referente à indenização pela desapropriação do domínio útil e benfeitorias à
Empresa Granito Negócios Imobiliários Ltda., perfazendo um investimento total de R$
40.000.000,00.
Sendo assim, buscando conferir efetividade à posse do imóvel e ao montante
despendido com a desapropriação, serão necessárias obras visando à adequação dos espaços para
ocupação pela Justiça Eleitoral.
O presente documento foi elaborado sob a regência da Resolução n. 23.544, de 18
de dezembro de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral, observando, no que cabia, a Resolução n. 114,
de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça.
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PROJETOS DE OBRAS
1. Reforma dos pavimentos
O imóvel que acomodará as instalações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul, foi recebido nas condições em que se encontrava, necessitando de reformas e
adaptações para atender às necessidades desta Justiça especializada.
O forro e o piso encontram-se consideravelmente danificados em muitos
pavimentos. As instalações elétricas, de iluminação, telefônicas e de rede lógica precisam ser
adequadas, assim como banheiros e copas em cada andar. Além disso, há necessidade de realização
de pintura nos ambientes e padronização das instalações para sua utilização.
Os pavimentos que se encontram em melhores condições serão ocupados por
unidades deste Regional no primeiro semestre de 2019. As unidades que migrarão serão: a
Secretaria de Gestão de Pessoas, considerando que atualmente encontra-se em salas locadas fora das
dependências do TRE-RS, com custo considerável; a Coordenadoria de Infraestrutura Predial da
Secretaria de Administração, considerando que sua presença na edificação será conveniente para o
acompanhamento da manutenção e das reformas previstas no prédio. Destaca-se, também, a
adequação de uma sala para treinamentos, o que representará economia de recursos, uma vez que a
contratação atual que objetiva atender tal necessidade não será renovada. Ressalta-se, no entanto,
que serão realizadas adequações mínimas com o objetivo de promover a ocupação da edificação e a
economia proveniente das rescisões dos contratos de locações respectivos.
Por essa razão, a ocupação efetiva e total do imóvel pela Justiça Eleitoral depende
invariavelmente de reformas, padronizando os espaços e adequando-os às necessidades desta justiça
especializada. Importante considerar, também, que uma edificação padronizada proporciona
melhores condições de manutenção predial, com a consequente economia de recursos.
Destaca-se, ainda, o benefício de se concentrar a estrutura jurisdicional e
administrativa da Justiça Eleitoral da Capital em um único imóvel. Advém, com isso, a necessidade
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de dotar o prédio de condições para acomodar a Presidência e a Vice-Presidência e Corregedoria
Regional Eleitoral; a Diretoria-Geral; as Secretarias deste Regional; a Central de Atendimento ao
Eleitor; e os Cartórios Eleitorais da Capital.
O período previsto para as reformas se justifica tendo em vista a necessidade de
contratação, em 2019, de projetos de readequação do imóvel, com a respectiva execução nos
exercícios subsequentes. Nessa senda, o cronograma visa possibilitar o cumprimento das etapas pela
futura contratada, sem prejuízo de qualidade na prestação dos serviços. Para tanto, estima-se o prazo
de 3 meses para a readequação dos pavimentos de maior área (térreo e sobreloja) e de 1 mês e meio
para os demais (3º ao 15º andar e subsolo), o que fundamenta a previsão de execução contratual ao
longo dos anos de 2020 a 2022.
2. Instalação de Grupo Motor Gerador
Atualmente, é crescente a utilização de sistemas informatizados para
cadastramento, controle, gestão, tramitação processual e demais atividades laborais. Nessa trilha,
tem-se que toda a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul depende dos sistemas e dados
armazenados em Porto Alegre para o seu adequado funcionamento.
Considerando que o Edifício Joaquim Francisco de Assis Brasil abrigará a maior
parte da estrutura da Justiça Eleitoral em Porto Alegre, incluindo a área de tecnologia da informação
e comunicação, foram identificados riscos de potenciais prejuízos financeiros, à imagem e às
atividades deste Regional, decorrentes de falta de energia. Esses riscos são maiores em anos com
eleições.
Além disso, o imóvel tem 15 pavimentos e é recomendável que os elevadores não
tenham o seu funcionamento interrompido por quedas ou faltas de energia.
Face ao exposto, a instalação de um grupo motor gerador, proporcionará maior
segurança e estabilidade no fornecimento de energia elétrica, garantindo que a Justiça Eleitoral
possa executar as atividades necessárias, cumprir sua missão e atingir os seus objetivos
organizacionais.
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3. Substituição do Sistema de Ar Condicionado
O sistema de condicionamento de ar atualmente instalado no imóvel é antigo, do
tipo “água gelada”. Isso acarreta um gasto de energia, de aproximadamente 50% do consumo total
do edifício. Ademais, sua vida útil está praticamente exaurida, aumentando a necessidade de
manutenções corretivas e, comprometendo a eficiência do sistema.
Outro ponto negativo desse tipo de instalação é a falta de autonomia e de
versatilidade. Todos os ambientes estão ligados em um único sistema, que, em caso de falha,
provoca transtornos em todo o imóvel.
Considerando o planejamento de concentração da estrutura da Justiça Eleitoral na
sede em questão, haverá consideráveis variações no número de servidores e eleitores distribuídos
nos diversos ambientes. Isso significa que cada local terá uma temperatura de conforto térmico
diferente para climatização. Para atender a tal demanda, será necessário um sistema de Ar
Condicionado que possibilite o ajuste de temperatura independente em cada ambiente, garantindo
sua autonomia.
Pretende-se, com este projeto, instalar um sistema de condicionamento de ar
moderno, eficiente, versátil, com manutenção facilitada, sustentável e econômico. Dentre as opções
do mercado, o sistema VRF (do inglês “variable refrigerant flow”) é o que melhor atende a essa
demanda, sendo, por isso, o escolhido.
O sistema VRF consiste em unidades evaporadoras (internas), independentes entre
si, instaladas e conectadas a módulos de unidades condensadoras (externas) em cada pavimento,
com controle automatizado, permitindo que possa ser selecionada uma temperatura diferente. Com
isto, garante-se a versatilidade e independência do sistema, uma vez que, se houver problemas nas
condensadoras de um pavimento, os demais não serão afetados, tendo o seu funcionamento normal.
Além disso, é altamente ecoeficiente, pois um compressor é capaz de atender a um
número maior de ambientes, em comparação aos equipamentos convencionais. O acionamento é
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proporcional ao seu uso, podendo ser ligado apenas nas salas desejadas, provocando uma
significativa economia de energia.
Acrescenta-se que, devido à economia de energia, o tempo de retorno deste tipo
de sistema é relativamente baixo (aproximadamente 8 anos), quando comparado com outros tipos
de solução.
O cronograma de execução deste projeto, contempla a contratação de projeto em
nível executivo e a aquisição dos equipamentos até o final do exercício de 2019. Para a instalação
do sistema será necessário que os prazos estabelecidos permitam o cumprimento das etapas pela
futura contratada, sem prejuízo de qualidade na execução do objeto. Considerando-se, assim, o
período de 2 meses para a realização dos serviços nos pavimentos de maior área (térreo e sobreloja)
e 1 mês e meio nos demais (3º ao 15º andar e subsolo), a instalação do sistema de condicionamento
está prevista para os anos de 2020 e 2021.
4. Instalação de Parque Gerador de Energia Fotovoltaica
Mais do que uma tendência moderna, a utilização de fontes de energia renováveis
com mínimo impacto ambiental, tornou-se uma necessidade. A energia elétrica é apenas um
exemplo desse tipo de energia: aproveitando a energia proveniente da água, transformando-a em
eletricidade (geração) e transportando-a (distribuição) para os usuários que efetivamente a
utilizarão. O mesmo ocorre com a energia eólica, que executa o mesmo processo aproveitando a
energia proveniente do vento.
Ocorre que as citadas fontes, apesar de serem as responsáveis pela maior parte da
energia utilizada na matriz brasileira, estão sempre expostas a riscos como períodos de estiagem que
levam à escassez de água ou períodos sem ocorrência de ventos. Ademais, têm um custo de
distribuição relativamente alto, pois é necessário o “transporte” da energia até os pontos de
utilização.
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Ainda, nos períodos em que a energia não é suficiente são acionadas usinas
termelétricas que, apesar de gerarem energia, têm um custo maior e causam danos consideráveis ao
meio ambiente.
Diante desse cenário, abre-se espaço para fonte de energia fotovoltaica. Nesse
modelo, a energia solar é captada e transformada em energia elétrica para utilização direta ou muito
próxima ao local onde é gerada. Este tipo de energia não é tão afetada pela escassez, pois mesmo
sem insolação aparente existe captação, e tem os custos de distribuição sensivelmente menores.
No Edifício Joaquim Francisco de Assis Brasil, existe um terraço no 3º pavimento
(cobertura da sobreloja) com área considerável. O espaço é voltado para a direção norte que, em
Porto Alegre, é a orientação que tem maior incidência de radiação solar, sendo adequado para a
instalação de sistema de captação de energia fotovoltaica. Com a realização do projeto, haverá
economia significativa quanto aos custos de energia elétrica para o imóvel.
O tempo estimado de retorno deste tipo de investimento é de cerca de 6 anos, após
o qual a economia resultante poderá ser usufruída por um período de aproximadamente 20 anos.
Além disso, há o viés da sustentabilidade, permitindo que a Justiça Eleitoral contribua para a
preservação do meio ambiente.

OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS: DISPERSÃO E CONCENTRAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Considerando a estratégia geral da Administração de utilização de imóveis
próprios para a instalação de sua sede na Capital e em municípios que possuam mais de 200.000
(duzentos mil) eleitores inscritos, e de manutenção dos imóveis cedidos ou locados no interior do
Estado para a instalação de Zonas Eleitorais e Postos de Atendimento, tem-se o seguinte quadro de
ocupação imobiliária no Estado:
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Tipo de Ocupação

Quantidade

Percentual por Ocupação

Próprio

5

3,23%

Concessão do TJ/RS

31

20,00%

Locado

116

74,84%

Locado (convênio com Prefeitura)

1

0,65%

Cessão de espaço (convênio com Estado)

1

0,65%

Cessão de espaço (convênio com Shopping Praia de Belas)

1

0,65%

155

100,00%

Total

A despeito da estratégia geral e, considerando a insuficiência de espaço físico ou
mesmo das características das edificações próprias, existem locações de depósitos na capital para
acomodação de urnas e de materiais.
Destaca-se, também, a locação de salas na capital para a Secretaria de Gestão de
Pessoas, realidade que mudará brevemente, com a migração desta unidade para o Edifício Assis
Brasil.
As cessões de espaço indicadas referem-se à utilização de espaço para abrigar
postos de atendimento ao eleitor na capital, capilarizando o atendimento para trazer mais conforto
aos eleitores e otimizar as coletas biométricas, considerando a necessidade de recadastrar
biometricamente todos os eleitores da capital.
A dispersão da estrutura física da Justiça Eleitoral no interior do Estado do Rio
Grande do Sul tem o objetivo de garantir a destinação de, ao menos, um imóvel para as instalações
de Cartório(s) Eleitoral(is) em cada município sede de Zona(s) Eleitoral(is), sendo facultada a
instalação de postos de atendimento em municípios quando houver permissivo legal.
Em relação à Capital do Estado, será adotada a estratégia de concentração da
estrutura jurisdicional e administrativa, viabilizada com a aquisição da nova edificação.
Mesmo com a total ocupação do Edifício Joaquim Francisco de Assis Brasil, o
prédio-sede atual localizado na rua Duque de Caxias precisará ser mantido para abrigar a Escola
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Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul, os serviços de biblioteca, salas de treinamento, a
realização de eventos no Plenário, o almoxarifado e arquivo, entre outros.
Com a futura desocupação dos anexos I e II, será avaliada pela Administração sua
permuta por imóveis pertencentes à União com características de depósitos, necessidade que,
conforme relatado, é atendida com a locação de imóveis.

REFERÊNCIAS LEGAIS
Conforme estabelece a legislação vigente e a jurisprudência do Tribunal de Contas
da União, é fundamental que o Órgão contratante preveja os recursos orçamentários específicos que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no
curso do exercício financeiro, de acordo com o cronograma físico-financeiro presente no projeto
básico ou termo de referência.
No caso de empreendimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, a
Administração não poderá iniciá-lo sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize
a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
O art. 31, do Decreto n. 93.872/1986, determina:
Art. 31. É vedada a celebração de contrato, convênio, acordo ou ajuste, para investimento cuja
execução ultrapasse um exercício financeiro, sem a comprovação, que integrará o respectivo
termo, de que os recursos para atender as despesas em exercícios seguintes estejam assegurados
por sua inclusão no orçamento plurianual de investimentos, ou por prévia lei que o autorize e fixe
o montante das dotações que anualmente constarão do orçamento, durante o prazo de sua
execução.

Além disso, somente podem ser autorizados serviços para os quais existam os
créditos orçamentários correspondentes, devidamente empenhados, em conformidade com os arts.
58, 59 e 60 da Lei n. 4.320/1964, arts. 165 e 167 da Constituição Federal e art. 7º, § 2º, da Lei n.
8.666/1993.
Resolução TRE-RS n. 325/2019

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Lei n. 4.320/1964:
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
Art. 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. (…)
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. (…)

Constituição Federal:
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Lei n. 8.666/1993:
Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao
disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: (…)
§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I – houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos
interessados em participar do processo licitatório;
II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários;
III – houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo
com o respectivo cronograma;
IV – o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de
que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

Ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seus arts. 15 e 16, que
serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa
ou assunção de obrigação, como a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental
que acarrete aumento da despesa, que não estiver acompanhada de (a) estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; (b)
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira
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com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.
Note-se que os orçamentos detalhados em planilhas, expressando a composição de
todos os custos unitários dos projetos contemplado neste plano, constarão das fases internas das
respectivas licitações, servindo como anexos dos instrumentos convocatórios e como balizadores de
preços para fins de julgamento dos certames.
No tocante ao plano plurianual, registra-se a entrega do Ofício P n. 024/2019, de
20 de fevereiro de 2019, à Ministra Rosa Weber, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
solicitando a inclusão no referido plano, dos valores dos projetos de obras que ultrapassarão o
exercício financeiro, em respeito ao art. 7º, § 2º, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993, art. 31 do Decreto
n. 93.872/1986 e em conformidade com o Parecer n. 129/2019, da Assessoria Jurídica deste
Tribunal.
Conforme o art. 8º, da Lei n. 8.666/1993, a execução das obras e dos serviços
foram programadas na sua totalidade e considerados os custos atual e final de acordo com os prazos
de suas execuções:
Art. 8º A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade,
previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução.

Destaca-se, também, que foram previstos todos os recursos orçamentários
específicos para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes das obras e serviços a serem
executados no presente exercício e no curso dos exercícios financeiros, de acordo com o
cronograma físico-financeiro contido no Ofício entregue ao Tribunal Superior Eleitoral.
Foi encaminhada solicitação de créditos adicionais com os valores necessários a
este exercício no dia 28 de fevereiro de 2019 e serão incluídos, nas propostas orçamentárias
correspondentes, os créditos para os serviços e as obras que serão realizados nos próximos anos. As
obras e os serviços somente serão iniciados quando forem devidamente empenhadas as dotações
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orçamentárias autorizadas, conforme determinam os artigos 165 e 167 da Constituição Federal e os
artigos 58, 59 e 60 da Lei n. 4.320/1964.
Como é de costume, este Órgão apresenta a estimativa do impacto orçamentáriofinanceiro de todas as despesas que entram em vigor no exercício e nos dois subsequentes em
obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. Do mesmo modo, as contratações são instruídas com a
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira
com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.
Como se pode observar, toda a legislação no tocante às contratações do novo
prédio do Tribunal Regional Eleitoral está sendo respeitada na sua integralidade.
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ANEXO I
Avaliação da estrutura física dos imóveis próprios ocupados

Ed. Assis
Brasil¹

Identificação do Imóvel Ocupado
Critérios
Estado de Conservação
Riscos aos Usuários
Funcionalidade e Acessibilidade
Disponibilidade do espaço atual
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Prédio
Anexo I

Escala de Valoração

Prédio
Anexo II

Caxias do
Sul

Pelotas

Pontuação

Bom

Regular

Ruim

0

2

4

Não

Sim

Condenado Def. Civil

0

2

4

Adequado

Inadequado

0

1

Adequado

Inadequado

0

1
TOTAIS

1: Imóvel que será objeto de reformas.

Prédio
Sede

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

4

1

0

1

3

0
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ANEXO II
Avaliação dos projetos de obras e de adequação do imóvel à prestação jurisdicional

Identificação do novo projeto

Reforma do Edifício Joaquim Francisco de Assis Brasil

Critérios
Número de eleitores até
Municípios atendidos

Escala de Valoração
25.000 50.000 75.000 125.000 200.000 400.000 >400.000
0

0,25

0,5

0,75

1

1,5

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,7

2

Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo
Tribunal de substituição de
imóveis locados ou cedidos na
Capital

Sim

Não

1

0

Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física

Sim

Não

0,5

0

Adequado

Inadequado

0,5

0

Sim

Não

2

0

Sim

Não

1

0

Sim

Não

0,5

0

Sim

Não

0,5

0

Movimentação processual
Cartórios ou Atendimento ao
eleitor
Depósito de Urnas
Sustentabilidade
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica
(água, energia elétrica e telefonia).

2
2

1

0,5

0,5
2
0
0,5

0,5
TOTAL

Resolução TRE-RS n. 325/2019

Pontuação

9,0

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Identificação do novo projeto

Grupo Motor Gerador

Critérios
Número de eleitores até
Municípios atendidos

Pontuação

Escala de Valoração
25.000 50.000 75.000 125.000 200.000 400.000 >400.000
0

0,25

0,5

0,75

1

1,5

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,7

2

Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo
Tribunal de substituição de
imóveis locados ou cedidos na
Capital

Sim

Não

1

0

Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física

Sim

Não

0,5

0

Adequado

Inadequado

0,5

0

Sim

Não

2

0

Sim

Não

1

0

Sim

Não

0,5

0

Sim

Não

0,5

0

Movimentação processual
Cartórios ou Atendimento ao
eleitor
Depósito de Urnas
Sustentabilidade
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica
(água, energia elétrica e telefonia).

2

0

0

0,5
2
0
0

0
TOTAL
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Identificação do novo projeto

Sistema de Ar Condicionado para o Edifício Joaquim
Francisco de Assis Brasil

Critérios
Número de eleitores até
Municípios atendidos

Escala de Valoração
25.000 50.000 75.000 125.000 200.000 400.000 >400.000
0

0,25

0,5

0,75

1

1,5

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,7

2

Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo
Tribunal de substituição de
imóveis locados ou cedidos na
Capital

Sim

Não

1

0

Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física

Sim

Não

0,5

0

Adequado

Inadequado

0,5

0

Sim

Não

2

0

Sim

Não

1

0

Sim

Não

0,5

0

Sim

Não

0,5

0

Movimentação processual
Cartórios ou Atendimento ao
eleitor
Depósito de Urnas
Sustentabilidade
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica
(água, energia elétrica e telefonia).

2
0

1

0,5

0
2
0
0,5

0
TOTAL
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Identificação do novo projeto

Parque Gerador de Energia Fotovoltaica

Critérios
Número de eleitores até
Municípios atendidos

25.000 50.000 75.000 125.000 200.000 400.000 >400.000
0

0,25

0,5

0,75

1

1,5

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,7

2

Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo
Tribunal de substituição de
imóveis locados ou cedidos na
Capital

Sim

Não

1

0

Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física

Sim

Não

0,5

0

Adequado

Inadequado

0,5

0

Sim

Não

2

0

Sim

Não

1

0

Sim

Não

0,5

0

Sim

Não

0,5

0

Movimentação processual
Cartórios ou Atendimento ao
eleitor
Depósito de Urnas
Sustentabilidade
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica
(água, energia elétrica e telefonia).

Pontuação

Escala de Valoração

0

0

0

0
0
0
0,5

0
TOTAL
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ANEXO III
Prioridade para execução de obras
Grupo I: Obras¹ com custos totais estimados² de R$ 330.001,00 até R$ 3.300.000,00 (art. 23, I, b, da Lei n.
8.666/1993)
Pontuação Pontuação Soma da
Identificação do novo projeto
Custo total (R$)
Prioridade
Anexo I
Anexo II pontuação
Grupo Motor Gerador

R$ 440.000,00

4,0

6,5

10,5

1

Parque Gerador de Energia Fotovoltaica

R$ 560.000,00

4,0

4,5

8,5

2
3
4

1: Para os efeitos de escolha da forma de seleção dos fornecedores, não será considerada obra a execução de reforma
sem acréscimo de área construída.
2: As obras cujos valores se enquadrem no limite estabelecido no art. 23, inciso I, alínea a, da Lei n. 8.666/1993 poderão
ser executadas sem previsão no plano de obras, nos termos do art. 1º, § 2º, da Resolução n. 23.544, de 18 de dezembro
de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral.

Grupo II: Obras¹ com custos totais estimados acima de R$ 3.300.000,00 (art. 23, I, c, da Lei n. 8.666/1993)
Pontuação Pontuação Soma da
Identificação do novo projeto
Custo total (R$)
Prioridade
Anexo I
Anexo II pontuação
Reforma do Edifício
Francisco de Assis Brasil

Joaquim

R$ 8.022.555,00

4,0

9,0

13,0

1

Sistema de Ar Condicionado para o
Edifício Joaquim Francisco de
R$ 10.440.000,00
Assis Brasil

4,0

6,0

10,0

2
3
4

1: Para os efeitos de escolha da forma de seleção dos fornecedores, não será considerada obra a execução de reforma
sem acréscimo de área construída.
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ANEXO IV
Cronograma físico-financeiro
Reforma do Edifício Joaquim Francisco de Assis Brasil

Identificação do novo projeto
Nome das etapas
Projeto executivo para readequação dos espaços
Serviços preliminares, retiradas e demolições
Pisos
Forros
Luminárias
Adequação sanitários e copas
Instalações elétricas e lógicas
Divisórias
Pinturas e demais adequações
Total

Acompanhamento¹

2019

2020

2021

2022

Físico (%)

100,00%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 260.000,00

R$ 260.000,00

Físico (%)

27,78%

38,89%

33,33%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 47.916,67

R$ 67.083,33

R$ 57.500,00

R$ 172.500,00

Físico (%)

27,78%

38,89%

33,33%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 383.333,33

R$ 536.666,67

R$ 460.000,00

R$ 1.380.000,00

Físico (%)

27,78%

38,89%

33,33%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 263.555,55

R$ 368.977,78

R$ 316.266,67

R$ 948.800,00

Físico (%)

27,78%

38,89%

33,33%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 167.722,22

R$ 234.811,11

R$ 201.266,67

R$ 603.800,00

Físico (%)

27,78%

38,89%

33,33%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 479.166,67

R$ 670.833,33

R$ 575.000,00

R$ 1.725.000,00

Físico (%)

27,78%

38,89%

33,33%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 575.000,00

R$ 805.000,00

R$ 690.000,00

R$ 2.070.000,00

Físico (%)

27,78%

38,89%

33,33%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 119.791,67

R$ 167.708,33

R$ 143.750,00

R$ 431.250,00

Físico (%)

27,78%

38,89%

33,33%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 119.779,17

R$ 167.690,83

R$ 143.735,00

R$ 431.205,00

Físico (%)

3,24%

26,88%

37,63%

32,25%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 260.000,00

R$ 2.156.265,28

R$ 3.018.771,38

R$ 2.587.518,34

R$ 8.022.555,00

1: O financeiro (R$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.
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Identificação do novo projeto
Nome das etapas
Projeto para fornecimento e instalação de grupo motor gerador no Edifício Joaquim Francisco de Assis Brasil
Aquisição e instalação de grupo motor gerador no Edifício Joaquim
Francisco de Assis Brasil
Total

Grupo Motor Gerador
Acompanhamento¹

2019

2020

2021

2022

Total

Físico (%)

100,00%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

Físico (%)

100,00%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 400.000,00

R$ 400.000,00

Físico (%)

100,00%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 440.000,00

R$ 440.000,00

1: O financeiro (R$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.

Identificação do novo projeto
Nome das etapas
Elaboração do Projeto para modernização do sistema de ar condicionado
do Edifício Joaquim Francisco de
Assis Brasil
Fornecimento e instalação de sistema
de ar-condicionado para o Edifício
Joaquim Francisco de Assis Brasil
Total

Sistema de Ar Condicionado para o Edifício Joaquim Francisco de Assis Brasil
Acompanhamento¹

2019

2020

2021

2022

Físico (%)

100,00%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 140.000,00

R$ 140.000,00

Físico (%)

66,99%

21,36%

11,65%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 6.900.000,00

R$ 2.200.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 10.300.000,00

Físico (%)

67,43%

21,07%

11,49%

100,00%

Financeiro (R$)

R$ 7.040.000,00

R$ 2.200.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 10.440.000,00

1: O financeiro (R$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.
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Identificação do novo
projeto
Nome das etapas
Elaboração do Projeto
para instalação de sistema de captação de energia fotovoltaica no Edifício Joaquim Francisco
de Assis Brasil
Aquisição e instalação
de sistema de captação
de energia fotovoltaica
no Edifício Joaquim
Francisco de Assis Brasil
Total

Parque Gerador de Energia Fotovoltaica
Acompanha
mento¹

2019

Físico (%)

100,00%

100,00%

Financeiro
(R$)

R$
60.000,00

R$
60.000,00

Físico (%)

100,00%

100,00%

Financeiro
(R$)

R$
500.000,00

R$
500.000,00

Físico (%)

100,00%

100,00%

Financeiro
(R$)

R$
560.000,00

R$
560.000,00

2020

2021

2022

Total

1: O financeiro (R$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que
será viabilizada com esse valor.
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