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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 64-65.2013.6.21.0000 PROTOCOLO: 328442013
RELATOR(A): RAFAEL DA CÁS MAFFINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2012 - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
REGIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (Adv(s) João Affonso da Camara Canto OAB/RS 12.393 e Lieverson Luiz
Perin OAB/RS 49.740)
Vistos.
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Defiro os requerimentos da UNIÃO (fl. 556).
Juntem-se aos autos o comprovante do RENAJUD com a penhora do automóvel localizado, e o detalhamento BACENJUD com a transferência
do valor bloqueado, devendo a seguir serem praticados os atos necessários à conversão em renda.
Após cumpridas as formalidades, intime-se a exequente do prazo de 15 (quinze) dias para juntar a memória do cálculo atualizado do débito e
oferecer proposta de parcelamento do saldo remanescente conforme requerido pelo PDT à fl. 565.
Publique-se.
Porto Alegre, 29 de março de 2019.
Des. Eleitoral Rafael Da Cás Maffini.
Relator Substituto.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2444-27.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 489962014
RELATOR(A): EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Executado(s):
MARIA EUNICE PACHECO, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 12111 (Adv(s) João Affonso da Camara Canto OAB/RS
12.393 e Lieverson Luiz Perin OAB/RS 49.740)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos.
A AGU requer, fl. 198, seja expedida certidão para averbação junto ao Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre, conforme o art. 828 do
CPC.
De fato.
O caput do art. 828 do CPC tem a seguinte redação:
Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para
fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
Diante do exposto, defiro o requerimento.
Seja expedida a certidão, e disponibilizada pessoalmente à AGU mediante contrafé, a ser anexada aos presentes autos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 28 de março de 2019.
Des. Eleitoral Eduardo Augusto Dias Bainy,
Relator
PROCESSO CLASSE: PC N. 2052-87.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 418532014
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s):
IVONE DE AGUIAR BOITA, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 3131 (Adv(s) Marco Antônio Hahn de Aragão OAB/RS
44.697)
Vistos, etc.
A União requer a inscrição da executada no CADIN.
Conforme dispõe a Lei 10.522/2002, a inclusão no Cadin far-se-á 75 (setenta e cinco) dias após a comunicação ao devedor da existência do
débito passível de inscrição naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito (§ 2º do art. 2º).
De outra banda, encontra-se em curso prazo para pagamento voluntário do débito (fl. 70).
Assim, de imediato determino seja realizada a comunicação à executada nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 10.522/2004 e aguarde-se, em
Secretaria, o transcurso dos prazos para pagamento e impugnação (fl. 63).
Cumpra-se
Porto Alegre, 28 de março de 2019.
Des. Federal João Batista Pinto Silveira,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1767-94.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 424672014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Executado(s): MAURO ROBERTO LOPES SARAIVA JUNIOR, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº: 45555 (Adv(s) Gilberto Fraga da Silva
Júnior OAB/RS 83.727)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos.
Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União da penhora realizada.
Nada sendo requerido, aguarde-se a realização da partilha.
Arquivem-se os autos, sem baixa, até manifestação do Juízo da 2ª Vara de Sucessões do Foro Central de Porto Alegre ou da exequente.
Intimem-se.
Porto Alegre, 28 de março de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
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PROCESSO CLASSE: PC N. 123-82.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 307612015
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Executado(s): CLEBERTON LUIZ MARTINS
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
Diga a Advocacia-Geral da União acerca da certidão da fl. 277.
Intime-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 28 de março de 2019.
Des. Federal João Batista Pinto Silveira,
Relator.
PROCESSO 0602961-41.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602961-41.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANO PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL, FABIANO PEREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692, CARLOS RAFAEL DUARTE
ALVIM - RS107230, CRISTINE RICHTER DA SILVA - RS102589
Após o despacho Id. 2090983, o prestador de contas apresenta manifestação, Id. 2139833, e documentos.
Remetam-se os autos à SCI, para análise das referidas petição e documentação, e emissão de parecer sobre eventuais impactos sobre a
prestação de contas sob exame.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 28 de março de 2019.
Des. Eleitoral EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
Relator
PROCESSO 0603142-42.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603142-42.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: ELEICAO 2018 TANIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MENGUE DEPUTADO ESTADUAL, TANIA BEATRIZ DE OLIVEIRA
MENGUE
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
Vistos.
A candidata requer, Id. 2141883, "reconsideração" do prazo, pois não teria sido informado do ato processual. Na mesma ocasião, solicita
dilação de prazo para a entrega da microfilmagem de cheques. O prazo é pedido, ainda conforme a prestadora de contas, devido a trâmites
bancários.
Com a ressalva de que a intimação publicada no DJE, Id. 2046683, foi plenamente válida, concedo, de forma excepcional e peremptória, o
prazo até o dia 10.4.2019 para que a candidata, por meio de sua procuradora (Id. 2141833) traga aos autos a complementação das
informações, tendo em vista o lapso temporal exigido para a obtenção de microfilmagens dos cheques.
Após, retornem conclusos.
Porto Alegre, 28 de março de 2019.
Des. Eleitoral EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
Relator
PROCESSO 0603100-90.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603100-90.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLEBER GIOVANE SILVEIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, CLEBER GIOVANE SILVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
Vistos.
O candidato requer, Id. 2144433, "reconsideração" do prazo, pois não teria sido informado do ato processual. Na mesma ocasião, solicita seja
concedido novo prazo, até a data de 10.4.2019, para a entrega da microfilmagem de cheques. O prazo é pedido, ainda conforme o prestador
de contas, devido a trâmites bancários.
Com a ressalva de que a intimação publicada no DJE, Id. 2031583, foi plenamente válida, concedo, de forma excepcional e peremptória, o
prazo até o dia 10.4.2019 para que o candidato, por meio de sua procuradora, traga aos autos a complementação das informações, tendo em
vista o lapso temporal exigido para a obtenção de microfilmagens dos cheques.
Após, retornem conclusos.
Porto Alegre, 28 de março de 2019.
Des. Eleitoral Eduardo Augusto Dias Bainy,
Relator.
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PROCESSO CLASSE: PC N. 80-53.2012.6.21.0000 PROTOCOLO: 175462012
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2011 - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Executado(s): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (Adv(s) Alexandre Dodsworth Bordallo OAB/RJ 116.336)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
Homologo as datas informadas pelo Sr. Leiloeiro à fl. 1.460.
Diligências legais.
Porto Alegre, 28 de março de 2019.
Des. Federal João Batista Pinto Silveira,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 84-51.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 262412016
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Interessado(s): AVANTE (Adv(s) Paula Medeiros OAB/RS 70.934), RUBENS PATRICK DA CRUZ REBES, ALFREDO RICARDO BRUNETTA
CARDOSO, NATALINO SARAPIO e SOLANGE FÁTIMA GOLUNSKI
Vistos.
Compulsando os autos, observo que a certidão do verso da fl. 211 atesta a não localização de RUBENS PATRICK DA CRUZ REBES.
Considerando o teor do art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/17, resta pendente a intimação do responsável partidário para que ofereça defesa
no prazo de quinze dias e requeira, sob pena de preclusão, as provas que pretende produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo.
No entanto, a resolução mencionada determina a inclusão na autuação dos responsáveis partidários atuais e do exercício em análise. A
certidão da fl. 143 indica que RUBENS ocupou o cargo de presidente do AVANTE no ano de 2018, de forma que é conveniente a atualização
desses dados para que não haja prejuízo à defesa da agremiação.
Assim, juntem-se aos autos os dados acerca da atual composição da direção partidária e, após, voltem os autos conclusos.
Porto Alegre, 29 de março de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2077-03.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 425512014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO
Interessado(s): RENE LUIZ CECCONELLO, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 13001 (Adv(s) Edson Luis Kossmann OAB/RS 47.301,
Guilherme dos Santos Todeschini OAB/RS 91.081, Guilherme Rodrigues Carvalho Barcelos OAB/RS 85.529, Ian Cunha Angeli OAB/RS
86.860, Juliana Brisola OAB/RS 59.299, Maritania Lúcia Dallagnol OAB/RS 25.419 e Oldemar Jose Meneghini Bueno OAB/RS 30.847)
Vistos.
A Advocacia-Geral da União informa a quitação da dívida (fls. 318-321).
Dessa forma, efetuem-se as anotações pertinentes.
Após, arquive-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 26 de março de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1934-14.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 430752014
RELATOR(A): EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Executado(s): VINICIUS PASSARELA DA SILVA (Adv(s) Pedro Pereira de Souza OAB/RS 38.011)
Vistos.
A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul remete ofício, fl. 185, noticiando a averbação da penhora de 79 (setenta e nove) cotas da
empresa RESTAURANTE ALECRIM LTDA, na medida para a satisfação do débito de VINÍCIUS PASSARELA DA SILVA, sócio do referido
empreendimento.
Intime-se a empresa, art. 799, VII, do CPC, para que exerça as prerrogativas de preferência, conforme o art. 861 do CPC, sobretudo os incisos
I, II e III, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 28 de março de 2019.
Des. Eleitoral Eduardo Augusto Dias Bainy,
Relator.
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PROCESSO 0603605-81.2018.6.21.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603605-81.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: SUSANA MARIA KAKUTA, EMILIA ROVEDA LAUERMANN, JOSE IVO SARTORI, JOSE PAULO DORNELLES CAIROLI
Advogados do(a) REPRESENTADO: MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARILUZ COSTA - RS103396, MARIANA STEINMETZ - RS91425
Vistos.
Conforme determinado na audiência de instrução do processo RP 0603605-81.2018.6.21.0000, entre os dias 1 e 5 de abril de 2019 a
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) deste TRE-RS deve proceder à extração e impressão das mensagens do grupo de WhatsApp
"Mobilização SDECT" contidas no aparelho de telefone celular pertencente à testemunha Sílvia Ortolan, e das mensagens enviadas pelo
WhatsApp para a representada Emilia Roveda Lauermann e mantidas no aparelho de telefone celular pertencente à testemunha Samuel dos
Santos Pasqualini.
Considerando o período acima referido, solicite-se à STI que informe em qual local, data e horário em que o procedimento pode ser realizado,
advertindo-se de que está autorizada a coleta dos dados na presença dos proprietários dos aparelhos e das partes.
Cumprida a diligência supra e tendo em vista que ambas as testemunhas são servidores públicos estaduais lotados na Secretaria Estadual de
Turismo, localizada nesta capital no Centro Administrativo do Estado, oficie-se ao órgão da necessidade de dispensa dos servidores Sílvia
Ortolan e Samuel dos Santos Pasqualini para comparecimento ao local estabelecido, no dia e horário indicados pela STI, munidos de seus
aparelhos de telefone celular.
Da mesma forma, intimem-se as partes da data, horário e local em que a prova será coletada pela Secretaria de Tecnologia da Informação
(STI), a fim de que possam acompanhar o procedimento.
Após realizada a coleta da prova o resultado deve ser juntado aos autos pela Secretaria Judiciária até o dia 5 de abril de 2019.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 29 de março de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
PROCESSO 0600168-95.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600168-95.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
Vistos.
A Comissão Executiva Provisória Estadual do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL presta as contas do exercício financeiro de 2012 e requer a
concessão de provimento liminar para liberação de recursos do Fundo Partidário.
Determino a remessa dos autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria para informar se há elementos mínimos que permitam a análise
das contas ou ausência de documento que possa conduzir ao julgamento como não prestadas.
Após a manifestação técnica, retorne o feito concluso para apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Porto Alegre, 29 de março de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator.
PROCESSO 0603487-08.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603487-08.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: AVANTE - AVANTE, TOMAZ AUGUSTO SCHUCH, JEFERSON LUIS REIS POLETTI
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA MEDEIROS - RS70934 Advogado do(a) REQUERENTE: TOMAZ AUGUSTO SCHUCH - RS28704
Vistos.
Concedo o prazo de 10 (dez) dias para juntada de procuração e documentos, conforme requerido na petição Id. 2077283.
Intime-se o requerente, e, simultaneamente, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria para análise técnica.
Porto Alegre, 29 de março de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator.
PROCESSO 0600165-43.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600165-43.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
Vistos.
A Secretaria de Controle Interno e Auditoria examinou as contas em caráter de urgência apontando não ter sido realizada a publicação do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício (art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17). Verificou, ainda, a ausência de
peça fundamental atinente aos extratos bancários consolidados do período integral do exercício financeiro de 2008 (art. 14, inc. II, al. ¿n¿, da
Resolução TSE n. 21.841/04).
Além disso, requereu autorização para acessar os dados disponíveis no Banco Central do Brasil (BACEN) em relação ao Diretório Estadual do
PSL, em razão do convênio celebrado entre a Corte Superior Eleitoral e o referido órgão, com o objetivo complementar o exame das contas.
Por fim, entendeu pela necessidade de intimação da agremiação e dos responsáveis para que complementem a documentação no prazo de
vinte dias, com o posterior retorno dos autos para continuidade.
O feito retornou concluso para análise do pedido liminar.
É o relatório.
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Decido.
Inicialmente, consigno haver jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de extratos bancários, por si só, não conduz ao
julgamento das contas como não prestadas, mas à decisão pela desaprovação.
Dessa forma, em caráter superficial, próprio dos provimentos liminares, concluo haver elementos mínimos para conhecimento das contas à
vista do conteúdo do exame técnico.
Portanto, defiro o pedido de levantamento da suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário operada especificamente devido à
falta das contas do exercício financeiro de 2008, objeto deste processo.
Em sequência, autorizo o pedido de consulta aos dados disponíveis no BACEN por intermédio do Convênio de Cooperação Institucional TSE
n. 26/2014, na forma solicitada no exame preliminar, e determino:
a) o cumprimento imediato da presente decisão em relação ao exercício de financeiro de 2008;
b) a juntada aos autos da informação com os dados do presidente e do tesoureiro da agremiação ao tempo do exercício e no momento da
apresentação das contas, os quais devem ser incluídos no feito na qualidade de partes, atualizando-se a autuação;
c) o processamento do feito de acordo com o art. 31 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17, inclusive no que toca à necessidade de
publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício; e
d) após realizados os procedimentos supra, a intimação das partes, através de publicação no DJE, para, no prazo de 20 (vinte) dias, juntar aos
autos os extratos bancários consolidados do período integral do exercício financeiro de 2008 (art. 14, inc. II, al. ¿n¿, da Resolução TSE n.
21.841/04).
e) escoado o prazo, a remessa ao órgão técnico.
Publique-se.
Porto Alegre, 29 de março de 2019.
Des. Eleitoral JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA,
Relator.
PROCESSO 0603543-41.2018.6.21.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603543-41.2018.6.21.0000 - Frederico Westphalen - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: GIOVANI CHERINI, JOSE ALBERTO PANOSSO, DARCI POMPEO DE MATTOS, AFONSO ANTUNES DA MOTTA,
MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO, LUIZ CARLOS DA SILVA ANDRADE
Advogado do(a) REPRESENTADO: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) REPRESENTADO: JONATHAN CARVALHO RS67433 Advogado do(a) REPRESENTADO: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740 Advogados do(a) REPRESENTADO: THIAGO
OBERDAN DE GOES - RS94660, LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740 Advogados do(a) REPRESENTADO: ALINE MATOS DE OLIVEIRA RS100263, FELIPE EBERT DE FRAGA - RS96776, MARCELO MEYER DOS SANTOS - RS100306, RAQUEL DE OLIVEIRA AZEVEDO RS83929 Advogados do(a) REPRESENTADO: ALINE MATOS DE OLIVEIRA - RS100263, FELIPE EBERT DE FRAGA - RS96776, MARCELO
MEYER DOS SANTOS - RS100306, RAQUEL DE OLIVEIRA AZEVEDO - RS83929
Vistos.
O feito foi redistribuído à cadeira de Jurista 1, em que exerço relatoria na condição de Juiz Substituto.
Os atos processuais serão concentrados no processo RP 0603543-41.
Fica mantida a realização de oitiva de testemunhas por carta de ordem, devendo ser realizada a audiência para inquirição das testemunhas
nos processos RP 0603543-41 e RP 0603544-26.
Pela publicação da presente decisão ficam as partes intimadas da designação da audiência de instrução para o dia 11 de abril de 2019, às
13h30min, a se realizar no Plenário Sisínio Bastos de Figueiredo (Plenarinho), localizado no 4º andar do prédio sede do Tribunal Regional
Eleitoral, situado na Rua Duque de Caxias, n. 350, nesta Capital.
As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação nos termos do § 2º do art. 27 da Resolução TSE n. 23.547/2017,
cabendo às partes providenciar o seu comparecimento.
Publique-se.
Porto Alegre, 29 de março de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
PROCESSO 0600163-73.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600163-73.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
Vistos.
A Secretaria de Controle Interno e Auditoria examinou as contas em caráter de urgência apontando não ter sido realizada a publicação do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício (art. 31 da Res. TSE n. 23.546/17), e a falta de peça fundamental atinente
aos extratos bancários consolidados do período integral do exercício financeiro de 2006 (art. 14, inc. II, ¿n¿, da Res. TSE n. 21.841/04).
Além disso, requereu autorização para acessar os dados disponíveis em razão do convênio celebrado entre a Corte Superior Eleitoral e o
Banco Central do Brasil (BACEN), com o objetivo complementar o exame das contas.
Por fim, entendeu pela necessidade de intimação da agremiação e responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte
dias, e o posterior retorno dos autos (Id. 2170133).
O feito retornou concluso para análise do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigno haver jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de extratos bancários, por si só, não dá ao julgamento
das contas como não prestadas e sim à decisão pela desaprovação.
Dessa forma, em caráter superficial e próprio dos provimentos liminares concluo haver elementos mínimos para conhecimento das contas à
vista do conteúdo do exame técnico.
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Cumpre, portanto, deferir o pedido de levantamento da suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário operada especificamente
devido à falta das contas do exercício financeiro de 2006, objeto do processo.
Por fim, autorizo o pedido de consulta aos dados disponíveis no BACEN por intermédio do Convênio de Cooperação Institucional TSE n.
26/2014, na forma solicitada no exame preliminar, e determino:
a) o cumprimento imediato da presente decisão;
b) a juntada aos autos da informação com os dados do presidente e do tesoureiro da agremiação ao tempo do exercício (2006) e no momento
da apresentação das contas, os quais devem ser incluídos no feito na qualidade de partes, atualizando-se a autuação.
c) o processamento do feito de acordo com o art. 31 e seguintes da Res. TSE n. 23.546/17, inclusive no que toca à necessidade de publicação
do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício;
d) após realizados os procedimentos supra, a intimação das partes, através de publicação no DJE, do prazo de 20 (vinte) dias para juntar aos
autos procuração outorgada por advogado com poderes para representar os responsáveis partidários, e os extratos bancários consolidados do
período integral do exercício financeiro de 2006 (§ 3° do art. 34 da Res. TSE n. 23.546/17);
e) escoado o prazo, a remessa ao órgão técnico.
Publique-se.
Porto Alegre, 29 de março de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
PROCESSO 0603120-81.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603120-81.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO ROBERTO PEREIRA DA ROCHA DEPUTADO ESTADUAL, JOAO ROBERTO PEREIRA DA ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
Vistos.
Defiro, de forma excepcional, a juntada dos documentos apresentados pelo prestador de contas, aplicando à situação, por analogia, o art. 72, §
1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, muito embora o prazo da parte tenha transcorrido.
Remetam-se os autos à SCI, conforme indicado pelo próprio órgão técnico, Id. 1952833.
Porto Alegre, 29 de março de 2019.
Des. Eleitoral EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
Relator

Pautas
PROCESSO 0602920-74.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602920-74.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PIO CERVO DEPUTADO FEDERAL, PIO CERVO Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO
AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537 Advogados do(a)
REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/04/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 01 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602742-28.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602742-28.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALINE SANTOS DOS SANTOS FREITAS DEPUTADO ESTADUAL, ALINE SANTOS DOS
SANTOS FREITAS Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO
CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/04/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 01 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603039-35.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603039-35.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALMOR JOSE GRIEBELER DEPUTADO ESTADUAL, VALMOR JOSE GRIEBELER Advogados
do(a) REQUERENTE: FERNANDA BANDEIRA DA SILVA - RS90359
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/04/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 01de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
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PROCESSO 0602201-92.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602201-92.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARILIA BUZATTO STORCK DEPUTADO ESTADUAL Advogado do(a) REQUERENTE:
RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/04/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 01 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603176-17.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603176-17.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CESAR ANTONIO SALVADOR DEPUTADO ESTADUAL, CESAR ANTONIO SALVADOR
Advogados do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374 Advogados do(a)
REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/04/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 01 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603421-28.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603421-28.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADAILSON DE LIMA RODRIGUES DEPUTADO FEDERAL, ADAILSON DE LIMA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS
FIGUEIREDO - RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/04/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 01 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602921-59.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602921-59.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAFAEL LUIZ FANTIN DEPUTADO ESTADUAL, RAFAEL LUIZ FANTIN Advogados do(a)
REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES MG139537
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/04/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 01 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602993-46.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602993-46.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARENILDA SILVA DE BORTOLI DEPUTADO ESTADUAL, MARENILDA SILVA DE BORTOLI
Advogados do(a) REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238 Advogados do(a)
REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/04/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 01 de abri de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
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Edital
EDITAL N. 24/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 29.03.2019 os seguintes processos:
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 1) Proc. Classe RC N. 620 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Desordem em Seção
de Votação. Procedência: Serafina Corrêa. Recorrente(s): Joel Alberto Cavazzoto (Adv(s) Jonas Grando-OAB OAB/RS 96.696). Recorrido(s):
Ministério Público Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, afastaram a preliminar de não oferta de transação penal e de suspensão condicional
do processo; de ofício, afastaram a condenação em custas; e, no mérito, deram provimento ao recurso, para absolver o recorrente, com
fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal. ”. Ementa: RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ART. 296 DO CÓDIGO
ELEITORAL. CRIME DE PROMOÇÃO DE DESORDEM QUE PREJUDIQUE OS TRABALHOS ELEITORAIS. TRANSAÇÃO PENAL E
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREFACIAL REJEITADA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DAS MEDIDAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ELEITORAL. INDEFERIDO PEDIDO. AFASTADA DE OFÍCIO A
CONDENAÇÃO EM CUSTAS. MÉRITO. PROMOÇÃO DE DESORDEM EM SEÇÃO ELEITORAL DURANTE O PLEITO MUNICIPAL.
ELEIÇÕES 2016. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AOS TRABALHOS NO LOCAL DE VOTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE.
PROVIMENTO. 1. Matéria prefacial. 1.1. Oferta de transação penal e suspensão condicional do processo. Consoante dispõe o princípio da
discricionariedade regrada, os referidos institutos dependem de proposição do Ministério Público Eleitoral, que possui liberdade para dispor da
ação penal, limitado às hipóteses legais. No caso em análise, o recorrente não preencheu as condições legais para a concessão das medidas,
pois já condenado a pena privativa de liberdade, de forma definitiva. Preliminar afastada. 1.2. Assistência Judiciária gratuita e isenção das
custas processuais. No âmbito da Justiça Eleitoral inexiste condenação ao pagamento de emolumentos ou custas processuais, com base no
que dispõe o art. 5º, inc. LXXVII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 9.265/96. Ausência de interesse recursal. Afastada de
ofício a condenação em custas. 2. Mérito. Promoção de desordem, em seção eleitoral, no dia do pleito. Para a configuração do delito previsto
no art. 296 do Código Eleitoral, exige-se o efetivo prejuízo aos trabalhos eleitorais. Tumulto causado por insatisfação com a fila de votação,
ocasião em que proferiu palavras de baixo calão aos mesários. Circunstância resolvida sem a necessidade de intervenção policial. Desta
forma, apesar de reprovável a conduta, afastado o enquadramento na figura delitiva. Fato narrado atípico, ensejando a absolvição do
recorrente. 3. Provimento.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2) Proc. Classe PC N. 5127 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político Exercício 2016. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, Luiz Carlos Ghiorzzi Busato e José Francisco Soares
Sperotto (Adv(s) Getulio de Figueiredo Silva-OAB OAB/RS 15.681). Decisão: “Por unanimidade, rejeitaram a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito, julgaram as contas aprovadas com ressalvas, determinando o recolhimento do valor de R$ 19.318,02 ao Tesouro Nacional,
mediante recursos próprios, nos termos da fundamentação.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECEBIMENTOS DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. VALOR ÍNFIMO.
APLICADOS OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTADAS AS PENALIDADES DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO E DE MULTA. DETERMINADO O RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1.
Preliminar de ilegitimidade passiva. O art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17 determina que a prestação de contas deve ser autuada na
respectiva classe processual em nome do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes no exercício financeiro sob análise. A oportunidade de participação dos dirigentes da agremiação no processo é medida que
materializa os direitos à ampla defesa e ao contraditório. Certificada a atuação das partes na gestão da agremiação. Rejeitada a tese de
ilegitimidade. 2. Mérito. 2.1. Aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário. Comprovação insuficiente de despesa. Juntada de
documentos e esclarecimentos. Irregularidade sanada. 2.2. Ilicitude no uso de recursos do Fundo Partidário para quitação de guia e custas
judiciais, relativos à ação de restituição de contribuições partidárias. Hipótese não albergada pelo disposto no art. 44 da Lei n. 9.096/95. 2.3.
Recebimento de recursos de fonte vedada, oriundos de autoridades públicas, infringindo a vedação imposta no art. 31, inc. II, da Lei n.
9.096/95, regulamentada no art. 12, inc. XII e § 2º, da Resolução TSE n. 23.464/15. A substituição temporária do titular da chefia não é
circunstância que retire a vedação. 3. Irregularidades que representam 1,04% do total arrecadado pelo partido. Aplicados os postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovar as contas com ressalvas. Recolhimento dos valores irregulares ao Tesouro Nacional,
mediante recursos próprios e com atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazendo
Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento. 4. Aprovação com ressalvas.
Relator: Rafael da Cás Maffini 3) Proc. Classe PC N. 3743 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político - Exercício
2016. Procedência: D/C. Interessado(s): Eduardo Rafael Viera de Olivera (Adv(s) Nelcir Reimundo Tessaro-OAB OAB/RS 22.562 e Rodrigo
Carvalho Neves-OAB OAB/RS 72.085), Partido Social Democrático - PSD, José Paulo Dornelles Cairoli e João Batista Portella Pereira (Adv(s)
Rodrigo Carvalho Neves-OAB OAB/RS 72.085). Decisão: “Por unanimidade, aprovaram as contas com ressalvas e determinaram o
recolhimento ao Tesouro Nacional, com recursos próprios, do montante de R$ 4.520,09, referente à aplicação irregular dos recursos recebidos
do Fundo Partidário; o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 25.460,00, equivalente aos valores recebidos de fontes
vedadas; e a aplicação de R$ 2.500,00, no exercício seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão, além do percentual mínimo previsto
para o mesmo exercício, sob pena de ser acrescido 12,5% do valor previsto, a ser aplicado na mesma finalidade, nos termos do art. 44, § 5º,
da Lei n. 9.096/95.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2016. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECEBIMENTO DE QUANTIAS DE FONTE VEDADA. NÃO
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. QUANTIA
INEXPRESSIVA. APLICADOS OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Destinação de recursos do Fundo Partidário em desacordo com o art. 17, § 2º, da
Resolução TSE n. 23.464/15, que veda a utilização de verba pública para remir encargos e adicionais decorrentes da inadimplência de
pagamentos. No caso dos autos, constatada o destino e efetivo emprego de valores de natureza pública para finalidade proibida,
descumprindo objetivamente o teor da norma. Cumpre a restituição da quantia, por meio de recolhimento com recursos próprios, ao Tesouro
Nacional. 2. Constituem recursos oriundos de fontes vedadas as doações a partidos políticos realizadas por titulares de cargos demissíveis ad
nutum da administração direta ou indireta que detenham condição de autoridades, vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia,
nos termos do disposto no art. 31, inc. II, da Lei n. 9.096/95, na redação vigente ao tempo dos fatos em análise. Constatado o recebimento de
recursos advindos dos cargos de diretor de departamento, chefe de divisão, coordenador de assessoria, coordenador de programas, gerente
operacional, coordenador de agência e coordenador. Determinado o recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional. Inviável o
argumento de que os recursos ostentam natureza privada e que as doações foram realizadas por ato de liberalidade dos contribuintes,
porquanto a norma proibitiva incide de forma objetiva. 3. Apurada a inexistência de comprovação do destino do percentual de 5% de recursos
do Fundo Partidário para a criação e manutenção de programas destinados a promover e difundir a participação política das mulheres,
disciplinada no art. 22, caput, da Resolução TSE n. 23.464/15. A operação realizada pelo partido para o reparo da falha representa apenas o
cumprimento de parcela das consequências jurídicas do descumprimento, previsto no art. 22, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. 4. As
falhas alcançam 4,9% do total de recursos arrecadados no período em análise. Aplicados os postulados da proporcionalidade e da
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razoabilidade. Afastadas a reprovação integral da contabilidade e, por conseguinte, as penalidades de suspensão do recebimento de quotas do
Fundo Partidário e a multa prevista no art. 37, caput, da Lei n. 9.096/95. 5. Aprovação com ressalvas.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 01.04.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Decisões
PROCESSO 0602679-03.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602679-03.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MILTON SUPTITZ DEPUTADO FEDERAL, MILTON SUPTITZ
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA MEDEIROS - RS70934
Vistos, etc.
Em razão de MILTON SUPTITZ, que concorreu ao cargo de deputado federal nas Eleições de 2018, ter se omitido em seu dever de prestar
contas de campanha, esta Corte adotou o procedimento previsto nos incisos II, III e IV do § 6° do art. 52 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Após emissão de parecer pelo órgão técnico, vieram os autos conclusos com certidão (Id. 2078033) atestando que a carta de citação, embora
remetida para o endereço informado no respectivo registro de candidatura, foi recebida por pessoa diversa, e dando conta de que transcorreu
in albis o prazo de três dias para o candidato se manifestar.
Considerando o disposto no § 7º do art. 52 da mencionada Resolução TSE, que estabelece que seja pessoal a citação do omisso em prestar
contas, determino a citação de MILTON SUPTITZ, agora por meio de oficial de justiça.
Publique-se.
Porto Alegre, 29 de março de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator.

Atos da Secretaria
Despachos
PROCESSO 0602882-62.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602882-62.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALMIR FERREIRA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL, VALMIR FERREIRA MARTINS
VISTA DE AUTOS PARA EMISSÃO DE PARECER
De ordem do(a) Exmo(a). Relator(a), DOU VISTA dos presentes autos ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Em Porto Alegre, 29 de março de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP
CORIP - SJ
PROCESSO 0602578-63.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602578-63.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: JOAO BATISTA PINTO
SILVEIRA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 RITA DE CASSIA REIS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, RITA DE CASSIA REIS
DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556, MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RITA DE CASSIA REIS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, RITA DE CASSIA REIS DOS SANTOS
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 2186533, 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, 29 de março de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0602153-36.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602153-36.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: ALEXSANDER FRAGA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ALEXSANDER FRAGA DA SILVA
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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 2182983, 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, 29 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0603148-49.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0603148-49.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: VANDERLEI BORN CALDEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: VANDERLEI BORN CALDEIRA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no parecer conclusivo de prestação de contas do órgão técnico de ID 2181483, 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, 29 de março de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP

ZONAS ELEITORAIS

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 93-09.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGESSISTA (PP) DE PORTÃO
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO UEBEL CAPPARELLI DE ANDRADE, ANDREA GUERIN E GEANCARLO RAMÃO
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas partidárias do PROGRESSISTAS- PP, do município de Portão, referente ao exercício financeiro
de 2017.
O partido não apresentou as contas no prazo legal, conforme estabelece a Lei nº 9.096/1995, em seu art. 32.
Devidamente citados a apresentar as contas nos termos do art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.464/15 (fls. 09-10), não foi sanada a
irregularidade pelos responsáveis.
O analista juntou extratos bancários (fls.15-16) referentes ao exercício financeiro de 2017 que foram enviados para a Justiça Eleitoral via
sistema SPCA. A unidade técnica realizou informação (fls.18-19) onde opinou-se pela “não prestação” das contas e recolhimento de valor
irregular ao Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando pela não prestação das contas (fl. 20).
Os responsáveis foram intimados (fls.31-32) a manifestarem-se sobre as informações e documentos apresentados no processo,
permaneceram inertes (fl.33).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise técnica das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE nº 23.464/2015. Já no âmbito processual, aplica-se a Resolução TSE nº 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65,
caput, §§ 1° e 3°.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, verifico que o diretório municipal do Progressistas - PP, do município de Portão, não apresentou prestação de contas no
prazo previsto no caput do art. 28 da resolução supracitada, nem juntou aos autos a declaração de ausência de movimentação de recursos,
consoante o que preleciona o art. 28, § 3º, da mesma resolução.
Segundo Informação de fls. 18-19, houve recebimento de doações/contribuições pelo Partido Progressistas de Portão no valor total de R$
166,85 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), com identificação do CNPJ do próprio partido, o que impede a identificação
efetiva dos doadores originários, nos termos do artigo 13 da Res. TSE 23.464/2015.
O extrato posto na fl. 15 pelo analista de contas mostra depósitos com o CNPJ da própria agremiação na conta-corrente do Banco do Brasil,
agência 2484, c/c 263761, conforme segue:
- Data: 17/08/2017. Depósito Cheque. Valor: R$ 166,85. CNPJ do depositante: 03.817.537/0001-37.
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A irregularidade apontada contraria o disposto nos artigos 5º, IV, e 7º da Resolução TSE n. 23.464/2015. Vejamos:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
I – recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da Lei nº
9.096, de 1995;
II – doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
III – sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das
despesas ordinárias do partido, com a identificação do doador originário;
V – recursos decorrentes da:
a) alienação ou locação de bens e produtos próprios;
b) comercialização de bens e produtos;
c) realização de eventos; ou
d) empréstimos contraídos junto a instituição financeira ou equiparados, desde que autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
VI – doações estimáveis em dinheiro; ou
VII – rendimentos de aplicações financeiras, respeitando-se a natureza dos recursos aplicados.
§ 1º Não podem ser utilizados, a título de recursos próprios, valores obtidos mediante empréstimos pessoais contraídos com pessoas físicas
ou entidades não autorizadas pelo Banco Central.
§ 2º O partido deve comprovar à Justiça Eleitoral a realização do empréstimo e o pagamento das parcelas vencidas até a data da
apresentação das contas, por meio de documentação legal e idônea, identificando a origem dos recursos utilizados para a quitação. (Grifei).
O art. 7º da citada Resolução determina que:
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos. (grifei).
Nesse sentido, em obediência ao determinado pelo art. 46, IV, "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015, é o caso de julgar as contas como não
prestadas com determinação de recolhimento do Recurso de Origem Não Identificada ao erário, conforme disposto no art. 59, § 2º da
Resolução TSE nº 23.464/2015. E, pelo que determina o art. 48, da Resolução TSE nº 23.464/2015, impor a proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Em decorrência do exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do PROGRESSISTAS- PP, do município de Portão, com fundamento no
art. 46, IV, "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como em face do disposto no art. 37-A, da Lei nº 9.096/1995 e determino:
a) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 166,85 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), recebido de recursos
financeiros de origem não identificada, nos termos do art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, devidamente atualizado, na forma do art.
60, §1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, acrescido de multa de 5% incidente sobre o valor (art. 49, caput, da citada Resolução).
b) a suspensão da distribuição de novas cotas do fundo partidário ao PROGRESSISTAS- PP de Portão-RS enquanto não for regularizada a
sua situação, com fundamento no art. 48, caput, da citada Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, intime-se o partido para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento do valor determinado ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 60, I, "b", da Resolução TSE n. 23.464/2015, e comunique-se aos órgãos partidários nacional e estadual, bem
como ao TRE-RS e TSE, via Sistema Sico.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
São Sebastião do Caí, 01 de abril de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-79.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE PORTÃO (ADV(S) MICHELI DALO-OAB 90048)
RESPONSÁVEL(S) : JAQUELINE APARECIDA DA SILVA WOGT, EDGAR ANTONIO ALVES, VALQUIRIA SAINT PIERRE DULL RITTER E
JOSÉ VOLMAR WOGT (ADV(S) MICHELI DALO-OAB 90048)
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT de PORTÃO-RS,
referente ao exercício financeiro de 2017, tendo como agentes responsáveis JAQUELINE APARECIDA DA SILVA WOGT, EDGAR ANTONIO
ALVES, VALQUIRIA SAINT PIERRE DULL RITTER e JOSÉ VOLMAR WOGT.
O órgão partidário prestou suas contas em 30.04.2018.
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 72).
Intimado (fl.75) a complementar a documentação faltante apontada no exame preliminar (fl.73), o partido não se manifestou.
Após exame das contas (fls. 77-78), foram requeridas diligências e aberto prazo para manifestação, o partido não se manifestou.
Sobreveio parecer conclusivo, no qual foi sugerida a não prestação das contas frente as irregularidades e falhas ali apontadas (fls. 82-83).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação (fl. 84).
Intimados (fl. 86) para apresentação de defesa e produção de provas acerca o parecer conclusivo o partido e seus responsáveis não se
manifestaram.
Aberto prazo para alegações finais, o partido mais uma vez permaneceu inerte.
Os autos, então, retornaram conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, de Portão, referente ao exercício de 2017.
Apresentadas as contas, o exame preliminar (fl. 73) e o exame das contas (fl. 77-78) apontou a necessidade de se oportunizar ao Partido e
seus responsáveis a complementação da documentação de que trata o art. 29 c/c 34 da Resolução n. 23.464/2015. O Partido e seus
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responsáveis não complementaram a documentação faltante. A documentação não entregue pelo partido é relevante para que o Cartório
Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015, exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido.
O Partido não fez o devido registro da Prestação de Contas no Sistema de Prestação de Contas Anuais- SPCA, falha apontada no Relatório de
Exame (fls. 77-78) e no Parecer Conclusivo (fls.82-83). O uso desse sistema é obrigatório para a elaboração e entrega das prestações de
contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2017 e seguinte.
O SPCA está disciplinado no art. 29 da Resolução TSE n. 23.464/15:
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. (grifei).
Mesmo após intimações, a agremiação não complementou a documentação obrigatória e não comprovou envio da prestação de contas via
SPCA, inviabilizando a execução de qualquer exame sobre a movimentação financeira.
Desta forma, considerando que não houve manifestação alguma acerca dos documentos presentes nos autos, nem do parecer do Ministério
Público Eleitoral, cabe o julgamento pela não prestação, nos termos do artigo 46, inciso IV da Resolução TSE n. 23.464/15.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, inciso IV, “b” da Resolução TSE n. 23.464/15 julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA– PDT de PORTÃO, referente ao exercício 2017, ficando o órgão partidário impedido de receber recursos do
Fundo Partidário enquanto não for regularizada a sua situação, com fundamento no art. 48, caput, da citada Resolução.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Transitado em julgado, comunique-se aos órgãos partidários nacional e estadual, bem como ao TRE-RS e TSE, via Sistema SICO, bem como
devolvam-se ao partido os documentos que constam do Anexo I destes autos, por carta registrada.
Tudo feito, arquivem-se.
São Sebastião do Caí, 01 de abril de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 75-85.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE PORTÃO (ADV(S) WALDIR GARCIA PEREIRA-OAB 85421)
RESPONSÁVEL(S) : CLÉRIO VON MUHLEN, JOÃO PEDRO GASPAR DOS SANTOS, NILVA DE SOUZA MARQUES E WALDOMIRO
ARNALDO FLORES (ADV(S) WALDIR GARCIA PEREIRA-OAB 85421)
Ciente.
Considerando a certidão de fl. 74 e para evitar prejuízo às partes.
Determino a intimação do órgão partidário e seus responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a documentação e/ou
apresentar manifestação acerca dos relatórios contantes nos autos (fls.57, 61-62v e 67-68v), sob pena de preclusão (art. 35, §3º, I c/c art. 35, §
9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017), mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul
(DEJERS), podendo as partes requererem cópia dos respectivos relatórios pelo endereço de e-mail: zon011@tre-rs.jus.br.
Registra-se que para a contagem do prazo não será aplicado o disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil, devendo o prazo ser
computado na forma do art. 224 deste diploma legal, conforme previsto no art. 7º da Res. TSE n. 23.478/2016.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos.
São Sebastião do Caí, 01 de abril de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.11/2019 - 15ªZE
PRAZO: 3 dias
O Doutor André Dal Soglio Coelho, Juiz Eleitoral da 15ª Zona de Carazinho-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Venâncio Aires, 688, sala
103, em Carazinho, encontra-se a prestação de contas eleitorais de 2018 do seguinte Partido Político:
– Partido Social Cristão – PSC de Carazinho
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no local de
costume.
Carazinho-RS, 01 de abril de 2019.
Eu, Andréa Ferretto Richter, Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.54/2019 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC – 63-93.2017.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2016
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (ADV. DANIEL GOMES MACHADO OAB/RS 71.092)
RESPONSÁVEIS: PAULO EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA e LEANDRO MENEZES DE QUADROS (ADV. DANIEL GOMES MACHADO
OAB/RS 71.092)
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De ordem do Juiz Eleitoral da 15ª ZE, dou vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 03 (três dias).
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N.55/2019 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC – 55-19.2017.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2016
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV. DANIELA GODINHO OAB/RS 77.197)
RESPONSÁVEIS: LUIS ALBERTO GODINHO (ADV. DANIEL GODINHO OAB/RS 71.875)
De ordem do Juiz Eleitoral da 15ª ZE, dou vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 03 (três dias).
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE

20ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 007/2019 - 20ª ZE
PRAZO: 20 (vinte) dias
O Excelentíssimo Senhor Marcos Luís Agostini, MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Comandante Kraemer, n.
96, em Erechim/RS, tramita o Processo de Prestação de Contas do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, do município de
Erechim/RS, sendo as partes abaixo nominadas:
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, do município de Erechim/RS
Ref. Processo: PC n. 72-06.2018.6.21.0020
Responsável (tesoureiro): ALEXANDRE HOSZCZARUK CORREA
Ref. Processo: PC n. 72-06.2018.6.21.0020
E que, estando as partes em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital e nos termos do referido processo, INTIMADAS para, no
prazo de 03 (três) dias, apresentarem manfiestação acerca das informações juntadas ao processo de omissão na Prestação de Contas do
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, do município de Erechim/RS, relativas ao Execício 2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Erechim-RS, 12 de março de 2019.
Eu, Mateus Campos Felipe, Chefe de Cartório da 20ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARCOS LUÍS AGOSTINI,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 008/2019 - 20ª ZE
PRAZO: 20 (vinte) dias
O Excelentíssimo Senhor Marcos Luís Agostini, MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Comandante Kraemer, n.
96, em Erechim/RS, tramita o Processo de Prestação de Contas do Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Mariano Moro/RS, sendo
as partes abaixo nominadas:
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do município de Mariano Moro/RS
Ref. Processo: PC n. 81-65.2018.6.21.0020
Responsável (presidente): RICARDO LUIZ PASINI
Ref. Processo: PC n. 81-65.2018.6.21.0020
E que, estando as partes em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital e nos termos do referido processo, INTIMADAS para, no
prazo de 03 (três) dias, apresentarem manfiestação acerca das informações juntadas ao processo de omissão na Prestação de Contas do
Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Mariano Moro/RS, relativas ao Execício 2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Erechim-RS, 12 de março de 2019.
Eu, Mateus Campos Felipe, Chefe de Cartório da 20ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARCOS LUÍS AGOSTINI,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 009/2019 - 20ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Marcos Luís Agostini, MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, Centro, em Erechim, encontram-se disponíveis aos interessados, neste Cartório Eleitoral, nos termos e para os efeitos do art. 32,
da Lei nº 9.096/95 e do art. 45, §§ da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, as Declarações de Ausência de Movimentação
de Recursos relativas à Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2018, dos diretórios municipais abaixo arrolados:
OBJETO: Publicidade da Declaração de ausência de movimentação de recursos, dos partidos políticos:
Movimento Democrático Brasileiro – MDB – Município de Aratiba/RS – Responsáveis: Neumir Carlos Piva e Jeferson Barazetti;
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Município de Aratiba/RS – Responsáveis: Rosane Morgan e Leonardo Roberto Bortolotto;
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Progressistas – PP – Município de Itatiba do Sul/RS – Responsáveis: Valdecir Luiz Dalla Vecchia e Sérgio André Bocco;
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Município de Severiano de Almeira/RS – Responsáveis: Gladicir Iliseu Ferreira e Dimas
Aldino Dandolin.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugná-las, apresentando petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Expedido nesta cidade de Erechim-RS, aos 18 dias do mês de março do ano de 2019. Eu, , Mariana Petry, Técnica Judiciária da 20ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Marcos Luís Agostini.
MARCOS LUÍS AGOSTINI,
Juiz Eleitoral da 20ª Z.E.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 010/2019 - 20ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Marcos Luís Agostini, MM. Juiz da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, Centro, em Erechim/RS, encontra-se disponível aos interessados, neste Cartório Eleitoral, nos termos e para os efeitos do art. 32,
§ 2º, da Lei nº 9.096/95 e do art. 31, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, o Demonstrativo do Resultado do
Exercício e o Balanço Patrimonial relativo à Prestação de Contas Anuais – Exercício Financeiro 2018, do diretório municipal abaixo elencado:
OBJETO: Publicidade do Demonstrativo do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, do seguinte partido político:
Progressistas (PP) – Aratiba/RS
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 05 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Expedido nesta cidade de Erechim-RS, aos 18 dias do mês de março do ano de 2019. Eu, , Mariana Petry, Técnica Judiciária da 20ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Marcos Luís Agostini.
MARCOS LUÍS AGOSTINI,
Juiz Eleitoral da 20ª Z.E.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 011/2019 - 20ª ZE
O Excelentíssimo Senhor Marcos Luís Agostini, MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, Centro, em Erechim, encontram-se disponíveis aos interessados, neste Cartório Eleitoral, nos termos e para os efeitos do art. 32,
da Lei nº 9.096/95 e do art. 45, §§ da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, as Declarações de Ausência de Movimentação
de Recursos relativas à Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2018, do diretório municipal abaixo arrolado:
OBJETO: Publicidade da Declaração de ausência de movimentação de recursos, do partido político:
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Município de Aratiba/RS – Responsáveis: Vander Luis Morgan e Maristela Hoffmann.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugná-las, apresentando petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Expedido nesta cidade de Erechim-RS, aos 19 dias do mês de março do ano de 2019. Eu, , Mariana Petry, Técnica Judiciária da 20ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Marcos Luís Agostini.
MARCOS LUÍS AGOSTINI,
Juiz Eleitoral da 20ª Z.E.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 014/2019 - 20ªZE
PRAZO: 20 (vinte) dias
O Excelentíssimo Senhor Marcos Luís Agostini, MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Comandante Kraemer, n.
96, em Erechim/RS, tramita o Processo de Prestação de Contas do Partido PODEMOS - PODE, do município de Erechim/RS, tendo como
responsáveis os representantes abaixo nominados:
Partido: PODEMOS - PODE
Responsável: SHAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
Responsável: SHAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
Ref. Processo: PC n. 79-95.2018.6.21.0020
Responsável: EVELIN DOS PASSOS BANDEIRA
Ref. Processo: PC n. 79-95.2018.6.21.0020
E que, estando os responsáveis em lugar incerto e não sabido, ficam, pelo presente Edital e nos termos do referido processo, INTIMADOS
para, no prazo de 03 (três) dias, manifestem-se em relação às informações juntadas aos autos de Prestação de Contas do Partido PODEMOS
- PODE, do município de Erechim/RS, relativas ao Execício 2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Erechim-RS, 1º de abril de 2019.
Eu, MATEUS CAMPOS FELIPE, Chefe de Cartório da 20ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARCOS LUÍS AGOSTINI,
Juiz Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-51.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Severiano de Almeida
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB DE SEVERIANO DE ALMEIDA (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB
90344)
RESPONSÁVEL(S) : LIDIA VENDRUSCOLO E JAIR KAMMLER (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
Vistos.
Recebo a presente prestação de contas, apresentada como Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 2º do art.
28, da Resolução TSE nº 23.546, de 27 de dezembro de 2017.
Publique-se Edital no Diário de Justiça Eletrônico com o nome dos órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado o prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação, na forma do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em seguida, junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados na forma do § 3º, do artigo 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após, colha-se e certifique-se nos autos acerca 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, na forma do art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Realizadas as providências acima determinadas, manifeste-se o responsável pela análise técnica acerca das matérias previstas nos incisos I, II
e III do art. 45, da Resolução TSE nº 23.546/2017, no prazo de 05 (cinco) dias.
Com a manifestação, vista dos autos ao MPE para emissão de parecer no prazo de 05 (cinco) dias.
Depois, abra-se vista dos autos aos interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre, se houver, a impugnação, as
informações e os documentos apresentados no processo, nos termos do art. 45, inciso VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com as manifestações, voltem os autos conclusos.
Erechim, 29 de março de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-45.2018.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2017
PROCEDÊNCIA: Itatiba do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : VALDEMAR CIBULSKI, ILARIO ANTÔNIO TECZAK, CLÁUDIO KESSLER E ROBERTO PAULO CUZMA
Vistos.
Diante do teor da certidão retro, intimem-se os responsáveis pelo partido, na pessoa de seu advogado, para que providenciem o recolhimento
ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de o partido ser inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN) – Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, I, “b”, e III, “b”".
Diligências legais.
Erechim, 29 de março de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

23ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 19/2019
O Excelentíssimo Senhor GUILHERME EUGÊNIO MAFFASSIOLI CORRÊA, Juiz Eleitoral da 23ª Zona – Ijuí, Circunscrição Eleitoral do Rio
Grande do Sul,, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situados na Rua Tiradentes, 668, sala 01,
em Ijuí, que se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17, os Extratos da Prestação
de Contas relativos às Prestações de Contas Eleitorais – Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade dos Extratos da Prestação de Contas relativos às Prestações de Contas Eleitorais – Exercício 2018, dos seguintes
partidos políticos:
PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO de Ijuí/RS
Responsáveis – LUCIANO SCHIMER E VITOR HENRIQUE MOHR
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação às contas mediante
petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circucunstâncias.
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.
Ijuí RS, 28 de março de 2019.
Eu, Valdeci Vanderlei da Cunha, Chefe do Cartório da 23ª Zona Eleitoral, preparei e conferi
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA,
Juiz Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 20/2019
O Excelentíssimo Senhor GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA, Juiz Eleitoral da 23ª Zona – Ijuí, Circunscrição Eleitoral do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Tiradentes, 668, sala 01,
em Ijuí, que se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do parágrafo 1º do art. 31 da
Resolução TSE n. 23.464/15, os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações do Resultado do Exercício relativos às Prestações de Contas
Anuais – Exercício 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade dos balanços patrimoniais e demonstrações do resultado do exercício, dos seguintes partidos políticos:
PP – PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de NOVA RAMADA.
Responsáveis – MARCUS JAIR BANDEIRA, ENEIAS OLANDIR DA ROS, JOCELI FERNANDES DOS SANTOS E DOUGLAS VINICIOS DA
SILVA MAAS
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de abertura de
investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos estejam sujeitos.
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.
Ijuí RS, 28 de março de 2019.
Eu, Valdeci Vanderlei da Cunha, Chefe do Cartório da 23ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA,
Juiz Eleitoral da 23ª Zona Eleitoral.

28ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 1-43.2019.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Diretório Municipal - Eleições 2018 - Pedido de Regularização
PROCEDÊNCIA: Capão Bonito do Sul
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT-OAB 57418)
RESPONSÁVEL(S) : MATHEUS VINICIUS PIVA E MARCIO JOSE RIBEIRO (ADV(S) JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT-OAB 57418)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de petição ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Capão Bonito do Sul, por intermédio de advogado
constituído nos autos, com vistas à regularização da não apresentação da prestação de contas de campanha, relativas às Eleições Gerais de
2018.
O processo de omissão fora autuado sob número 75-34.2018.6.21.0028, e as contas foram julgadas não prestadas, tendo sido aplicada a
penalidade de suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário e da anotação do Partido Democrático Trabalhista - PDT do
município de Capão Bonito do Sul, até que fosse regularizada a prestação de contas de campanha.
Determinei que se deixasse de notificar os Diretórios Estadual e Nacional quanto à suspensão do Fundo Partidário, bem como se deixasse
de oficiar o TRE/RS quanto à suspensão da anotação do diretório municipal no SGIP, uma vez que apresentadas as contas, fl 38.
Determinada a publicação de Edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, Ministério Público, bem como qualquer outro
interessado, pudesse impugnar a prestação de contas no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 59, da Res. TSE n. 23.553/2017, conforme
despacho de fl. 38.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 41.
Em razão da análise técnica, foi expedido relatório de diligências, fl. 42.
Devidamente intimada, a agremiação partidária apresentou resposta à diligência, fl. 52.
Após, foi emitido parecer conclusivo pela desaprovação das contas, fls. 53-54.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas sem reparos ao parecer técnico emitido,
parecer ministerial de fl. 58.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de petição ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Capão Bonito do Sul com vistas a regularizar a
situação de inadimplência referente à ausência de prestação de contas de campanha, relativas às Eleições Gerais de 2018.
A unidade técnica, em seu parecer conclusivo de fls. 53-54, apontou a existência de impropriedades nas contas apresentadas, devido a não
entrega da prestação de contas parcial e ao atraso na entrega da prestação de contas final, conforme transcrito abaixo:
"1) Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 09 a 13/09/2018).
Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época,
frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 50, §
6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
(...)
2) Prestação de contas final entregue em 19/02/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017."
Ainda, identificou as seguintes irregularidades nas contas apresentadas:
"1) A agremiação partidária não procedeu à abertura da conta bancária específica para campanha, em desatendimento ao disposto no art. 10,
§ 1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o qual dispõe que é obrigatória para os partidos políticos 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
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Central do Brasil, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta "Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º,
II, da Resolução -TSE nº 23.464/2015.
Em resposta à diligência, fl. 52, o procurador do partido argumentou que o diretório municipal tão somente por obrigação legal prestou contas,
não realizando despesas no pleito eleitoral. Acrescentou que as doações recebidas se referem tão somente aos profissionais da área de
contabilidade e do direito, necessários para a formalização da presente prestação de contas. No entanto, esta unidade técnica entende, s.m.j.,
que permanece a irregularidade, uma vez que a Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe ser obrigatória para os partidos políticos a abertura de
conta bancária específica de campanha, independentemente do recebimento/gasto de recursos financeiros."
Não pode prosperar o alegado pelo partido, no sentido de que o diretório municipal tão somente por obrigação legal prestou contas, não
realizando despesas no pleito eleitoral. A abertura da conta de campanha não se tratava de mera faculdade, mas, sim, de obrigação imposta
pela Res. TSE n. 23.553/2017, mesmo que não houvesse movimentação financeira no período. Assim, restou caracterizada irregularidade,
tendo em vista que a agremiação partidária não procedeu à abertura da conta bancária específica para campanha, em desatendimento ao
disposto no art. 10, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o qual dispõe que é obrigatória para os partidos políticos 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, até 15 de agosto do ano eleitoral. Caracterizada, portanto, irregularidade nas contas apresentadas.
Considerando a ausência de recebimento de recursos oriundos de fontes vedadas ou de origem não identificada e que não há irregularidades
na aplicação de recursos do Fundo Partidário, não havendo, portanto, valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, levanto a situação de
inadimplência da agremiação no que tange à prestação de contas de campanha - Eleições 2018.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo REGULARIZADA a situação de omissão quanto à entrega da prestação de contas de campanha, relativas às Eleições
Gerais de 2018, do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Capão Bonito do Sul, com fulcro nos §4º e §5º, do art. 83, da Res.
TSE n. 23.553/2017.
Todavia, tendo em vista a irregularidade apurada nas contas apresentadas, conforme detalhado na fundamentação, determino a suspensão do
repasse das cotas do Fundo Partidário pelo período de 03 meses, nos termos do art. 77, §4º, c/c o art. 83, §4º, da citada Resolução.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional acerca da suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 29 de março de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-97.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) BRUNA SANTOS DA COSTA-OAB 107863 E JOÃO
LÚCIO DA COSTA-OAB 63654), PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO VICENTE BARRETO DA COSTA, RAUL DAL OLMO SCHONS, IDALINA FERREIRA DA COSTA E JEAN
JACQUES DUTRA BERTHIER
Vistos.
Ciente do documento juntado com protocolo n. 8.173/2019, fls. 63-64.
Intime-se o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, por meio de nota de expediente a ser publicada no DEJERS, de que o
levantamento da Suspensão do Órgão Partidário dar-se-á a partir da observância do que determina o artigo 59 da Resolução TSE
23.546/2017.
Após, arquive-se, com baixa.
Diligências legais.
Lagoa Vermelha, 29 de março de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 71/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 86-63.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) MICKAIL SBROGLIO MURARO-OAB 106134)
RESPONSÁVEL(S) : RANGEL VINÍCIUS TESSARO GUEDES, OSMAR PEREIRA TERRES, MICKAIL SBROGLIO MURARO E RANGEL
ASSIS DE ANDRADE GUEDES (ADV(S) MICKAIL SBROGLIO MURARO-OAB 106134)
Vistos.
Intimem-se órgão partidário e seus responsáveis, por meio de nota de expediente, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa
quanto às irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Publico Eleitoral, 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, nos termos do art. 38, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 29 de março de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 72/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-51.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Ibiraiaras
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) LEONARDO PIVA-OAB 63696)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR TODESCHINI E IVANOR BEGNINI (ADV(S) LEONARDO PIVA-OAB 63696)
Vistos.
Intimem-se órgão partidário e seus responsáveis, por meio de nota de expediente, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa
quanto às irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Publico Eleitoral, 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, nos termos do art. 38, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 29 de março de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 73/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-65.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - de CAMPANHA - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) RODRIGO CORRÊA-OAB 89221)
RESPONSÁVEL(S) : VICENTE DURIGON E JOSÉ NELSO RIBEIRO (ADV(S) RODRIGO CORRÊA-OAB 89221)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha, relativas às Eleições Gerais de 2018, apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista PDT do município de Lagoa Vermelha, por intermédio de advogado constituído nos autos, nos termos do da Lei n. 9.504/97 e da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 20 de fevereiro de 2019.
Determinada a publicação de Edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, Ministério Público, bem como qualquer outro
interessado, pudesse impugnar a prestação de contas no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 59, da Res. TSE n. 23.553/2017, conforme
despacho de fl. 57.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 56.
Em razão da análise técnica, foi expedido relatório de diligências, fl. 57.
Devidamente intimada, a agremiação partidária apresentou resposta à diligência, fls. 66-67.
Após, foi emitido parecer conclusivo pela desaprovação das contas, fl. 68.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas sem reparos ao parecer técnico emitido,
parecer ministerial de fl. 72.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente pelo partido, em desconformidade com a Resolução TSE n. 23.553/2017.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos art. 33 e 34, da Res. TSE n.
23.553/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
A unidade técnica, em seu parecer conclusivo de fl. 68, apontou a existência de impropriedades nas contas apresentadas, devido a não
entrega da prestação de contas parcial e ao atraso na entrega da prestação de contas final, conforme transcrito abaixo:
"1) Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 09 a 13/09/2018).
2) Prestação de contas final entregue em 20/02/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017."
Ainda, identificou as seguintes irregularidades nas contas apresentadas:
"1) A agremiação partidária não procedeu à abertura da conta bancária específica para campanha, em desatendimento ao disposto no art. 10,
§ 1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o qual dispõe que é obrigatória para os partidos políticos 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, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta "Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º,
II, da Resolução -TSE nº 23.464/2015.
Em resposta à diligência, fls. 66-67, o procurador do partido argumentou que a manutenção de conta bancária é onerosa, haja vista a
insuficiência de recursos do diretório municipal. Acrescentou que, no período das eleições municipais, o financiamento de campanha ocorreria,
quase em sua totalidade, com recursos próprios do candidato e doações de particulares. No entanto, esta unidade técnica entende, s.m.j., que
permanece a irregularidade, uma vez que a Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe ser obrigatória para os partidos políticos a abertura de
conta bancária específica de campanha, independentemente do recebimento/gasto de recursos financeiros."
Não pode prosperar o alegado pelo partido. A abertura da conta de campanha não se tratava de mera faculdade, mas, sim, de obrigação
imposta pela Res. TSE n. 23.553/2017, mesmo que não houvesse movimentação financeira no período. Assim, restou caracterizada
irregularidade, tendo em vista que a agremiação partidária não procedeu à abertura da conta bancária específica para campanha, em
desatendimento ao disposto no art. 10, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o qual dispõe que é obrigatória para os partidos
políticos 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, até 15 de agosto do ano eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral ratificou o parecer técnico emitido, opinando pela desaprovação das contas, fl. 72.
Portanto, as contas devem ser desaprovadas, tendo em vista a irregularidade acima referida.
III - DISPOSITIVO
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Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha, relativas às Eleições Gerais de 2018, do Partido Democrático Trabalhista PDT do município de Lagoa Vermelha, com fulcro no art. 77, inc. III, da Res. TSE n. 23.553/2017, pelo que determino a suspensão do repasse
das cotas do Fundo Partidário pelo período de 03 meses, nos termos do art. 77, § 4º, da citada Resolução.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional acerca da suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 29 de março de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-30.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Capão Bonito do Sul
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT-OAB 57418)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FERNANDO KLIPEL MOREIRA, MÁRCIO JOSÉ RIBEIRO E MATHEUS VINICIUS PIVA (ADV(S) JEAN CARLOS
MENEGAZ BITENCOURT-OAB 57418)
Vistos.
Intimem-se órgão partidário e seus responsáveis, por meio de nota de expediente, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa
quanto às irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Publico Eleitoral, 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, nos termos do art. 38, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 29 de março de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 75/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-57.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - de CAMPANHA - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) VICENTE DURIGON-OAB 66443)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ ANTÔNIO MULITERNO E ANTONIO ABELARDO TEIXEIRA (ADV(S) VICENTE DURIGON-OAB 66443)
Vistos.
Intime-se o procurador do partido e dos responsáveis, por meio de nota de expediente, para responder à diligência retro, no prazo de 03 (três)
dias, nos termos do art. 72, § 1º, c/c o art. 101, III, da Res. TSE n. 23.553/2017.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 29 de março de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE

30ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 16/2019
A Doutora CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA, Juíza Eleitoral da 30ª Zona de Santana do Livramento-RS, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na rua Rua Barão do Triunfo,
450, em Santana do Livramento, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução
TSE n. 23.553/17, as seguintes informações relativas às Prestações de Contas Eleitorais – Eleições 2018 dos Diretórios Municipais.
OBJETO: Publicidade das informações relativas às Prestações de Contas Eleitorais – Eleições 2018 do seguinte partido político:
Partido da República – PR
Dirigentes Responsáveis: José Honório Coelho Flores - Presidente Valdoir Rodrigues de Rodrigues - Tesoureiro PC n. 54-52.2018.6.21.0030
Partido DEMOCRATAS – DEM
Dirigentes Responsáveis: Mateus Josue de Lima Effell - Presidente Sergio Vandre Guedes Silveira - Tesoureiro PC n. 53-67.2018.6.21.0030
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado, possa impugná-las.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Santana do Livramento-RS, 01 de abril de 2019.
Eu, Célia Luisa Arteche Escosteguy, Chefe de Cartório da 30º Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA,
Juíza Eleitoral da 030ª zona.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 06/2019 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-37.2018.6.21.0030
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santana do Livramento - RS
JUIZ ELEITORAL: CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) MARCELO HERNANDEZ MACHADO – OAB 35.486)
RESPONSÁVEL(S) : MAURICIO BOFILL DEL FABRO e ISMAEL AZAMBUJA ROCHA
Vistos, etc.
Tendo em vista a documentação apresentada pelo partido referente à Prestação de Contas Eleitorais 2018 e o Relatório Técnico Preliminar,
intime-se o Partido, na pessoa do seu advogado, para manifestação no prazo de 3 (três) dias.
Diligências legais.
Santana do Livramento, 01 de abril de 2019
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
Juíza Eleitoral da 030ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 07/2019 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-07.2018.6.21.0030
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUÍZA ELEITORAL: CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
RESPONSÁVEL(S) : SANDRO AURI VITORIA DOS SANTOS
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de omissão de prestação de contas de campanha do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB, do município de
Santana do Livramento/RS, referente às eleições de 2018, nos termos da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Informado pela Chefe do Cartório a não prestação das contas de campanha relativas às Eleições Gerais de 2018 dentro do prazo legal (folha
2), foi determinada, de acordo com o despacho da folha 4, a juntada dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as
informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou origem não identificada e a citação do partido e
dos responsáveis, sob pena de suas contas serem declaradas como não prestada. Concomitantemente, foi juntada a certidão de composição
do órgão partidário (folha 3).
Conforme o despacho da folha 4, foram expedidas cartas de notificação para o partido, na pessoa do seu presidente, e para o tesoureiro.
Porém, não foi possível a notificação dos mesmos. As cartas notificatórias AR/MP retornaram com as mensagens de recusado e ausente,
respectivamente.
Notificados por Edital nº 12/2019, por determinação do despacho da folha 14, o presidente e o tesoureiro não se manifestaram.
Certificado o decurso de prazo sem manifestação do partido e dos responsáveis acerca das notificações realizadas, os autos foram com vista
ao Ministério Público Eleitoral que se manifestou pelo julgamento de não prestação das contas (folha 18).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de analisar a não apresentação das contas de campanha do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB,
referentes às eleições de 2018.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições, prescreve em seu artigo 48:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
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.
O prazo para os partidos prestarem as contas de campanha referentes ao primeiro turno era até o trigésimo dia posterior à realização do pleito
e as relativas ao segundo turno, até o vigésimo dia posterior à sua realização, conforme artigo 52, §1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Decorrido o prazo e regularmente citados (folhas 13 e 16) o partido e os responsáveis não se manifestaram.
No que se refere à prestação de contas, não foram entregues até a presente data.
Dessa forma, as contas devem ser julgadas não prestadas, nos termos do artigo 77, IV, a, da Resolução TSE n. 23.553/2017, com
determinação da perda do direito de recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão municipal,
conforme artigo 83, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO:
Pelo exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas de campanha do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB do
município de Santana do Livramento/RS, referentes às eleições de 2018, nos termos do artigo 77, IV, a, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Determino como sanções a proibição do recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão
municipal, enquanto não for regularizada a situação de inadimplência, conforme artigo 83, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
Registre-se no Sistema de Informação de Contas - SICO.
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Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos nacional e estadual do partido e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Sul para as providências cabíveis em relação à suspensão da anotação do órgão municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro PRTB
Após, arquivem-se com baixa.
D.L.
Sant'Ana do Livramento, 29 de março de 2019
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
Juíza Eleitoral da 030ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 08/2019 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-45.2018.6.21.0030
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUÍZA ELEITORAL: CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, LUIS MARCIO DIAS GONÇALVES E SÉRGIO ARDEM MUNHOZ (ADV(S) JOSÉ
QUESER SACKER SOSA-OAB 26744)
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais do órgão municipal em Santana do Livramento/RS do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD referente ao pleito 2018, na forma da Resolução TSE n. 23.553/2017.
O partido apresentou a prestação de contas final das eleições 2018 nas folhas 2/6.
Na folha 10, juntou-se a certidão de composição do órgão partidário.
O Edital n. 002/2019 foi publicado em 23/01/2019 e o prazo decorreu sem impugnção em 28/01/2019 (folha 28).
Em 26/02/2019 foram juntados, para embasamento do Exame Preliminar, os Extratos Bancários da conta bancária aberta, o respectivo
cruzamento SPCE e a relação de Notas Fiscais Eletrônicas extraídos do Sistema SPCE WEB, conforme art.52, § 6º, inciso III, da Res.TSE nº
23.553/17.
Emitido Parecer Conclusivo pela aprovação das contas (folha 27), os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, no mesmo
sentido, opinou pela aprovação (folha 29).
Vieram os conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
Decido.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, em seus artigos 48, II, 'd', e 49, prevê a obrigatoriedade de prestação de contas eleitorais para os diretórios
municipais vigentes após a data prevista no calendário eleitoral para o início das convenções, explicitando os recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou sua ausência.
No presente caso, a agremiação não movimentou recursos financeiros durante o pleito eleitoral, observando a obrigatoriedade de abertura da
conta bancária específica, nos termos do art. 10 da Resolução TSE n. 23.553/2017, o que permite aferir a veracidade das contas
apresentadas.
Foram apontadas irregularidades no parecer técnico quanto à omissão na entrega da prestação de contas parcial, contudo, superada pela
apresentação da prestação de contas final.
Atendidas as diretrizes normativas e estando regulares as contas, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD, de Santana do Livramento/RS, referentes às eleições gerais 2018, forte no artigo 77, inciso I, da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Registre-se, publique-se, intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no sistema SICO e arquivem-se os presentes autos.
Sant'Ana do Livramento, 29 de março de 2019
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
Juíza Eleitoral da 030ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 96/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-84.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - COM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) DELFINO SUZANO-OAB 8237)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIO FLAVIO BORGES E JOEL ALEXANDRE RUBERT (ADV(S) DELFINO SUZANO-OAB 8237)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do PROGRESSISTAS - PP, do município de Palmeira das Missões –
RS.
Após notificação, o partido apresentou as contas com movimentação financeira (fl. 02/32), sendo certificada a composição partidária no período
(fl. 33 e 36).
O Edital que deu publicidade às contas foi publicado no DEJERS (fl. 37/38), sendo que transcorrido o prazo, não houve impugnação às contas
(fls. 41-v).
Realizado o Exame Preliminar das contas (fl. 42), foi constatada a ausência de diversos documentos, sendo intimado o partido para supri-los
(fl. 43/44).
Transcorrido em branco o prazo para apresentação dos documentos faltantes (fl. 45), foi realizada a análise técnica, que reiterou a ausência
documental, especialmente no que refere aos extratos bancários (fl. 48/49).
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Efetuada a intimação do partido (fl. 50/52), houve novo transcurso de prazo sem manifestação (fl. 52-v).
Sobreveio parecer conclusivo opinando pelo julgamento de não prestação de contas, ante a não apresentação dos extratos bancários e
demais documentos não apresentados pela agremiação (fl. 53/54).
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou o parquet pelo julgamento de não prestação de contas, na esteira da análise técnica (fl. 57-v).
Intimadas as partes para apresentarem defesa quanto ao parecer conclusivo (fl. 58/59), houve o transcurso de prazo sem manifestação (fl. 59v).
Foi encerrada a instrução e determinada abertura de prazo para alegações finais (fl. 60).
Intimadas as partes (fl. 61/62), não houve apresentação de alegações (fl. 63), enquanto o Ministério Público Eleitoral apenas reiterou o teor de
seu parecer anterior (fl. 63).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de Prestação de Contas referente ao exercício 2017 apresentada pelo Progressistas de Palmeira das Missões – RS.
Preliminarmente, verifico que não houve a intimação do Ministério Público Eleitoral, relativamente a apresentação das contas, porém, em vista
que o Ministério Público foi intimado nas demais oportunidades sem ter suscitado qualquer impugnação às contas além do próprio resultado da
análise contábil, e, estando o feito regular quanto ao seu processamento nos demais pontos, não há óbice no julgamento das contas.
No mérito, a análise técnica opinou pelo julgamento de omissão das contas ante a não apresentação dos extratos bancários.
Com efeito, a jurisprudência é pacífica no entendimento que as contas em que se verifica movimentação financeira, é imprescindível a
apresentação de extratos bancários e que sua não apresentação impede a aprovação das contas. Nesse sentido:
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 29 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014. PEÇAS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA REGULARIDADE DAS RECEITAS E DESPESAS PARTIDÁRIAS.
INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM SUBSTANCIALMENTE AS CONTAS APRESENTADAS.
NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% (CINCO POR CENTO) DO TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS
MULHERES. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE SUBSTANCIALMENTE AS CONTAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DA
QUANTIA DO FUNDO PARTIDÁRIO UTILIZADA E NÃO COMPROVADA COM OS RESPECTIVOS DOCUMENTOS FISCAIS. SUSPENSÃO
DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. A ausência de extratos bancários impede a
identificação da movimentação financeira do partido, assim como a origem dos recursos utilizados. O Tribunal Superior Eleitoral
entende ser irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas; 2. A agremiação partidária utilizou os recursos do Fundo
Partidário sem apresentar a respectiva documentação fiscal comprobatória dessa utilização; 3. A ausência dos livros Diário e Razão representa
irregularidade que impede o controle das receitas e das despesas do partido, vez que os partidos políticos, através de seus órgãos
representativos, devem manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas
despesas, nos termos do art. 30 , da Lei n.º 9.096 /95;
(TRE-MA - PC: 5507 SÃO LUÍS - MA, Relator: GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data de Publicação: DJ Diário de justiça, Tomo 230, Data 30/10/2018, Página 07) (grifei)
Contudo, a conclusão pelo julgamento de não prestação de contas não se sustenta apenas pela ausência de extratos bancários, uma vez que
a análise das contas não foi obstruída completamente, sendo, inclusive efetuados apontamentos com base nos demonstrativos apresentados e
extratos encaminhados pelos bancos à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido dispõe o Art. 46 da Res. TSE 23.464/2015:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas parcialmente, e não seja possível verificar
a movimentação financeira do órgão partidário; ou
c) for verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 dessa resolução não corresponde à verdade.
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a
regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12). (grifei)
Portanto, havendo irregularidade grave, que é o caso dos autos, mas com mínimas condições de análise, é cabível a desaprovação das
contas, conforme dispõe o inciso III do diploma supra, sem a aplicação da multa que dispõe o Art. 49, uma vez que a irregularidade refere tão
somente ausência de documentos.
ANTE O EXPOSTO, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS as contas partidárias do exercício de 2017 do PROGRESSISTAS - PP, do
município de Palmeira das Missões – RS, com fulcro no art. art. 46, III, "b", da Resolução TSE n. 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se as anotações no Sistema SICO, bem como proceda-se a execução da sentença na forma do Art. 60 da
Resolução TSE 23.464/2015, no que couber.
Após, arquive-se o feito com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 28 de março de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 97/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 133-25.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) LEANDRO BRAZIL MACHADO-OAB 76552)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE ADONES DOS ANJOS E ORLEI AZEREDO (ADV(S) LEANDRO BRAZIL MACHADO-OAB 76552)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Palmeira das Missões, relativa às
Eleições Gerais de 2018.
Após regular citação, os prestadores de contas juntaram documentos (fls. 11-39).
Houve publicação de edital (fl. 46/47), nos termos do art. 59 da Resolução do TSE n° 23.553/2017, transcorrendo o prazo para impugnação in
albis (fl. 50-v).
Realizado Exame Técnico (fl. 49), os autos foram baixados em diligência para saneamento dos apontamentos realizados (fl. 52/53), sem,
contudo, haver resposta por parte da agremiação.
Foi emitido parecer conclusivo, por servidor da Justiça Eleitoral, no sentido da desaprovação das contas (fl. 54).
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer no sentido de que sejam as contas julgadas desaprovadas (fl. 56).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Passo a fundamentar.
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Palmeira das Missões.
À luz do que disciplinam as normas constitucionais/legais, a prestação de contas de campanha tem como objetivo permitir o controle, tanto
pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, dos recursos arrecadados e gastos efetuados durante a campanha eleitoral, assim conferindo
máxima transparência às transações realizadas e legitimidade ao pleito.
Nesse sentido, para que a Justiça Eleitoral possa fazer a análise financeira da movimentação de recursos em campanha, a Resolução TSE nº
23.553/17 trouxe, em seu art. 10, §2º, a obrigação da abertura de conta especifica de campanha, ainda que não houvesse movimentações.
Vejamos:
Art. 10 É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(...)
Prosseguindo, consoante o que disciplina o art. 56, §2º, “a”, além de o partido abrir a conta de campanha eleitoral, é necessário que
ele apresente à Justiça Eleitoral os extratos bancários contendo toda a movimentação financeira do período de campanha.
Compulsando aos autos, verifica-se que o partido político em epígrafe não abriu a conta especifica de campanha eleitoral, como também não
juntou à prestação de contas apresentada os extratos bancários do período de campanha, portanto infringindo as normas legais supracitadas.
Assim, inexistindo a abertura da conta, tampouco a apresentação dos extratos, não há como conferir confiabilidade à declaração de ausência
de movimentação financeira feita pelo partido, vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e
saída de recursos financeiros pela agremiação, agravada pela identificação de despesas realizadas que não foram declarados na prestação de
contas, de forma que a declaração de ausência movimentação financeira não condiz com a realidade verificada nas diligências realizadas pela
Justiça Eleitoral.
Nessa esteira, coadunado com a jurisprudência do TSE, abaixo colacionada, a desaprovação das contas em apreço é medida imperativa:
(…)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios
graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas. (grifei).
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a ausência de
documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Interpretação consentânea com a
gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas,
atendimento tempestivo das diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada
e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas.
(TSE, Acórdão de 14.6.2016 no AgR-REspe nº 215589, rel. Min. Henrique Neves.)
Ultrapassado esse ponto, percebe-se, ainda, que a grei cometeu mais duas irregularidades, quais sejam: (a) a não apresentação da prestação
de contas parciais e (b) a apresentação intempestiva das contas finais (1º e 2º turnos).
Quanto ao quesito "a", disciplina o art. 50, §6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que a falta da prestação de contas parcial pode
implicar falta grave, vejamos:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação
em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os
recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. (grifei).
Por seu turno, quanto ao quesito "b", a entrega de prestação de contas de forma intempestiva também constitui impropriedade nas contas
apresentadas pela agremiação partidária.
Dessa forma, entendo que as irregularidades acima citadas têm o potencial de macular a lisura e transparência da prestação em análise,
sendo, portanto, a DESAPROVAÇÃO das contas, medida razoável e imperativa, nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Quanto às sanções previstas pela legislação em caso de desaprovação, o art. 77, §§ 4º e 6º, da TSE nº 23.553/2017, refere a perda do direito
ao recebimento de quotas do fundo partidário, a qual deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período de um a doze meses.
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ANTE O EXPOSTO, acolhendo o parecer ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha de 2018 do Partido Democrático
Trabalhista de Palmeira das Missões, com fulcro no art. 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ademais, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a impossibilidade de verificação do percentual
envolvido em irregularidade, mas tendo em vista que o partido e seus responsáveis não prestaram esclarecimentos após a emissão de parecer
pelo órgão técnico, fixo a perda do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário, a partir do próximo ano, em 4 (quatro) meses, nos
termos do art. 77, §§ 4º e 6º, da TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se, por meio de ofício, aos órgãos de direção Nacional e Estadual do respectivo partido, acerca da
perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário, pelo prazo acima mencionado.
Registre a decisão no sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos com baixa.
Palmeira das Missões, 28 de março de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 98/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 348-69.2016.6.21.0032
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
VÍTIMA(S) : EDUARDO RUSSOMANO FREIRE
AUTOR DO FATO(S) : PAULO CESAR DA SILVA, MENGÁLVIO DOS SANTOS E CLODOALDO BUENO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de injúria com finalidade eleitoral, previsto no art. 326 do Código
Eleitoral, praticado por EDUARDO RUSSOMANO FREIRE, então Prefeito de Palmeira das Missões, o qual, no dia 14.9.2016, em via pública,
durante a campanha para a reeleição, teria chamado de ladrões o candidato a vereador Clodoaldo Bueno dos Santos e seus assessores,
Paulo César da Silva e Mengalvio dos Santos.
Após a autoridade policial ter relatado o inquérito sem indiciamento (fls. 46- 47), sobreveio promoção do Ministério Público Eleitoral requerendo
oitivas complementares (fl. 51 e v.). Cumpridas as diligências requisitadas, os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral,
que se manifestou pelo declínio de competência ao Juízo Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral – Palmeira das Missões, com esteio na recente
interpretação restritiva conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao foro por prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da Ação Penal
n. 937 (fls. 75-80).
Em julgamento pelo TRE-RS, houve acórdão pelo declínio de competência à 32ª Zona Eleitoral em razão de nova interpretação do STF acerca
da aplicação de foro privilegiado por prerrogativa de função (fl. 84/85).
Recebidos os autos por este Juízo, foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pelo arquivamento do expediente ante
ausência de justa causa para ajuizamento de ação penal (fl. 90).
É o breve relato.
Passo a fundamentar.
Ante o resultado das investigações e a promoção do Ministério Público Eleitoral, reconheço a inexistência de justa causa para o
prosseguimento do presente inquérito, acolhendo os fundamentos do Ministério Público, que deixo de repetir para evitar tautologia.
ANTE O EXPOSTO, determino o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Policial, sem prejuízo de eventual desarquivamento caso surjam
novos elementos de prova.
Intimem-se.
Diligências legais.
Palmeira das Missões, 01 de abril de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

39ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 15/2019
O Doutor José Leonardo Neutzling Valente, M.M. Juiz Eleitoral da 39ª Zona de Rosário do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que se INTIMA o responsável OSLENO LISBOA MARQUES,
tesoureiro do diretório municipal do Partido Social Democrático – PSD – de Rosário do Sul/RS, da sentença de fl. 26 que julgou NÃO
PRESTADAS as contas eleitorais de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Rosário do Sul-RS, 27 de março de 2019.
Eu, Daniel Gomes Correia Dockhorn, Chefe de Cartório da 39ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
José Leonardo Neutzling Valente,
Juiz Eleitoral.
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42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 065/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 71-52.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, ALIR VALENTIM DA ROCHA E JORGE BENVENUTO TAFFAREL
Município: Porto Mauá/RS
Adv. Dr. Humberto dos Santos Nervis – OAB/RS 70.158
Vistos.
Conforme artigo 75 da Res. TSE n.º 23.553/2017, notifique-se o partido político para que se manifeste sobre o parecer conclusivo da unidade
técnica do cartório eleitoral, no prazo de 3 dias. Diligências legais.
Em Santa Rosa, 29 de março de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-77.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Capão do Cipó
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, ROBERTO ROCHA CARDOSO E DIEGO MATOS CHAVES (ADV(S)
TÉLVIO RAMOS DE BITENCOURT-OAB 24267)
MUNICÍPIO(S) : CAPÃO DO CIPÓ
Trata-se de Prestação de Contas apresentada em 05/11/2018 pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) DE CAPÃO DO
CIPÓ/RS referentes às Eleições 2018, tendo juntado A documentação (fls. 02/07), inclusive com a outorga de poderes a advogado mediante
procuração (fls.06).
Atendidas as diligências pelo Cartório quanto à publicação de Edital em 27/11/2018, não houve impugnação (fl. 13).
O Relatório Preliminar (fl. 15) solicitou os extratos das contas bancárias. Regularmente intimado o partido político apresentou o restante da
documentação (fls. 19/24).
O Parecer Conclusivo (fl. 25) veio pela aprovação das contas, haja vista que não foram encontradas quaisquer inconsistências.
Dado vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, emitiu parecer (fl. 27/27v.) pela aprovação das contas das Eleições 2018.
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de prestação de contas eleitoral do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) DE CAPÃO DO CIPÓ/RS 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.”
Verifica-se que não houve movimentação financeira no período e que não houve impugnação de interessados ou do Ministério Público
Eleitoral.
ANTE O EXPOSTO, DECLARO APROVADAS AS CONTAS DAS ELEIÇÕES 2018 DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) DE
CAPÃO DO CIPÓ/RS.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se desde já a parte e os responsáveis (presidente e tesoureiro) por nota de expediente e o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Santiago, 29 de março de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
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45ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 86-12.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) OSCAR DA FONSECA DINIZ NETO-OAB 35901)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO SILVESTRE PERKOSKI WASZKIEWICZ E ANTONIO CEZAR SCHIMITT (ADV(S) OSCAR DA FONSECA DINIZ
NETO-OAB 35901)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, do Município de
Santo Ângelo.
Foi publicado Edital n. 89/2018 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 19).
Foi emitido relatório preliminar para expedição de diligências (fl. 20) sobre o qual as partes foram intimadas e o partido apresentou prestação
de contas retificadora (fls. 26-30).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fl. 32-33).
Intimadas as partes, o órgão partidário apresentou a manifestação de fl. 37.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 39).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD do Município de Santo Ângelo, relativas a
campanha eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida
pela Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, d.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial não foi entregue, que o número da conta bancária aberta não foi informado na
prestação de contas e que não foram apresentados os extratos bancários da referida conta.
O partido apresentou prestação de contas retificadora e apresentou o documento bancário de fl. 30 onde constam a data de abertura
(15/08/2018) e a data de encerramento da conta bancária (31/12/2018). A parte alegou ainda que o banco não fornece extrato de conta
encerrada (fl. 26).
A informação de fl. 21 obtida através do sistema SPCA indica que não existem lançamentos para a referida conta bancária, cabendo a
aprovação das contas com ressalvas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS, as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD do Município de Santo
Ângelo, relativas a campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 80/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-21.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO MACHADO E TANIA MACHADO BETTKER
Vistos.
Versam os presentes autos acerca da não apresentação da prestação de contas relativa ao exercício 2017 pelo PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE – PHS do Município de Santo Ângelo.
Realizadas as notificações previstas no art. 30, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, as partes não apresentaram as contas.
Foi determinada a suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário e foram juntadas aos autos as informações de fls. 20-22 noticiando a
ausência de conta bancária em nome da agremiação partidária e o não recebimento de recursos do Fundo Partidário oriundos do Diretório
Nacional. Em relação ao Diretório Estadual não foi possível verificar a transferência de recursos do Fundo em razão da não apresentação das
contas por aquele órgão até a análise dos presentes autos (fl. 21).
O Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como não prestadas e consequente suspensão de cotas do Fundo Partidário (fl. 25).
É o relatório.
Passo a fundamentar a decisão.
Transcorrido o prazo legal sem a apresentação das contas, e considerando que o órgão partidário estava vigente até 26/02/2018 (consulta
SGIP fl. 03), tendo o dever de prestar contas do exercício de 2017, o órgão partidário estadual foi notificado para suprir a omissão (fl. 05v) e os
agentes responsáveis do período foram cientificados acerca da não prestação de contas (fls. 07v e 17v) e não houve manifestação, razão pela
qual decreto a revelia das partes.
Nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/17, a não prestação de contas acarreta a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário enquanto a omissão perdurar. Além disso, o art. 48, § 2º, da referida Resolução prevê a suspensão do registro ou a anotação do
órgão partidário cuja esfera tiver as contas julgadas não prestadas, até a sua regularização:
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§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal
Do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS do Município de Santo Ângelo, em
relação ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/17, determinando a suspensão da anotação do
registro do órgão municipal e a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, até a regularização da situação.
Comuniquem-se aos órgãos de direção regional e nacional do partido.
Após o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para as providências
cabíveis em relação à anotação da suspensão da comissão provisória do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS de Santo
Ângelo.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 81/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-96.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM
RESPONSÁVEL(S) : ALDAIR JOSÉ SPARRENBERGUER E JULIANA ANTUNES DA SILVA
Vistos.
Versam os presentes autos acerca da não apresentação da prestação de contas relativa ao exercício 2017 pelo DEMOCRATAS – DEM do
Município de Eugênio de Castro.
Realizadas as notificações previstas no art. 30, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, as partes não apresentaram as contas.
Foi determinada a suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário e foram juntadas aos autos as informações de fls. 22-28 noticiando a
ausência de conta bancária em nome da agremiação partidária e a ausência de dados relativos a eventual prestação de contas no sistema
SPCA. Foi informado o não recebimento de recursos do Fundo Partidário oriundos do diretório nacional e estadual.
O Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como não prestadas e consequente suspensão de cotas do Fundo Partidário (fl. 31).
É o relatório.
Passo a fundamentar a decisão.
Transcorrido o prazo legal sem a apresentação das contas, o órgão partidário e os agentes responsáveis foram devidamente notificados
acerca da omissão (fls. 06v, 17v e 19) e não houve manifestação, razão pela qual decreto a revelia.
Nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/17, a não prestação de contas acarreta a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário enquanto a omissão perdurar. Além disso, o art. 48, § 2º, da referida Resolução prevê a suspensão do registro ou a anotação do
órgão partidário cuja esfera tiver as contas julgadas não prestadas, até a sua regularização:
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal
Do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do DEMOCRATAS – DEM do Município de Eugênio de Castro, em relação ao exercício de
2017, nos termos do art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/17, determinando a suspensão da anotação do registro do órgão municipal e
a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, até a regularização da situação.
Comuniquem-se aos órgãos de direção regional e nacional do partido.
Após o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para as providências
cabíveis em relação à anotação da suspensão da comissão provisória do DEMOCRATAS – DEM de Eugênio de Castro.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 82/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 96-56.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV (ADV(S) RÉGIS DIEL-OAB 56572)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ZYSKO E EDUARDO RODRIGO FRONCEK (ADV(S) RÉGIS DIEL-OAB 56572)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PARTIDO VERDE – PV, do Município de Santo Ângelo.
Foi publicado Edital n. 89/2018 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 15).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fl. 16-16v).
Intimadas, as partes não se manifestaram (fl. 21).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 22).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PARTIDO VERDE – PV do Município de Santo Ângelo, relativas a campanha eleitoral de 2018.
A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida pela Resolução TSE n.
23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial não foi entregue e que a prestação de contas final foi entregue após o prazo,
impropriedades que por si só não prejudicaram a análise das contas.
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Contudo, o parecer técnico apontou ainda que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não
foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
A abertura de conta bancária para recebimento de doações para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução 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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do PARTIDO VERDE – PV do Município de Santo Ângelo, relativas a campanha eleitoral
de 2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão do repasse de quotas do Fundo
Partidário pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão (art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE n.
23.553/2017).
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 83/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 85-27.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vitória das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) GABRIELA KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE RIGON SILVA BRASIL-OAB 72107 E
RUDINEI CORREA MEDEIROS-OAB 73036)
RESPONSÁVEL(S) : NILSON STEINHORST E LUCIANO LUTZER (ADV(S) GABRIELA KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE RIGON SILVA
BRASIL-OAB 72107 E RUDINEI CORREA MEDEIROS-OAB 73036)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PROGRESSISTAS – PP, do Município de Vitória das
Missões.
Foi publicado Edital n. 89/2018 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 21).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fl. 22-22v).
Intimadas as partes, o órgão partidário apresentou manifestação (fls. 28-29).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 31).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PROGRESSISTAS – PP do Município de Vitória das Missões, relativas a campanha eleitoral de
2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida pela Resolução TSE n.
23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial foi entregue após o prazo legal, impropriedade que por si só não prejudicou a
análise das contas.
Contudo, o parecer técnico apontou ainda que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não
foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
A abertura de conta bancária para recebimento de doações para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução 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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
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§ 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
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do PROGRESSISTAS – PP do Município de Vitória das Missões, relativas a campanha
eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão do repasse de quotas do Fundo
Partidário pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão (art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE n.
23.553/2017).
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 84/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 87-94.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Miguel das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) FERNANDA VIERA ROSA-OAB 98737)
RESPONSÁVEL(S) : ELSO LUIZ EVERLING E LUIZ RODRIGO RIBAS (ADV(S) FERNANDA VIERA ROSA-OAB 98737)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PROGRESSISTAS – PP, do Município de São Miguel das
Missões.
Foi publicado Edital n. 89/2018 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 20).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fl. 21-21v).
Intimadas as partes, o órgão partidário apresentou manifestação (fls. 27-28).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 30).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PROGRESSISTAS – PP do Município de São Miguel das Missões, relativas a campanha
eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida pela
Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
O parecer técnico apontou que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não foram apresentados
extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
O Partido alegou que não houve movimentação financeira (fl. 27, 1.1). Contudo, a abertura de conta bancária para recebimento de doações
para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, §
2º, da Resolução 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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
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Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do PROGRESSISTAS – PP do Município de São Miguel das Missões, relativas a
campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão do repasse de quotas
do Fundo Partidário pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão (art. 77, §§ 4º e 6º, da
Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 85/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-71.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS- DEM (ADV(S) RÉGIS DIEL-OAB 56572)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO DIEL E SILVANA ANTONIO SASSI (ADV(S) RÉGIS DIEL-OAB 56572)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo DEMOCRATAS – DEM, do Município de Santo Ângelo.
Foi publicado Edital n. 89/2018 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 15).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fl. 16-16v).
Intimadas, as partes não se manifestaram (fl. 21).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 22).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do DEMOCRATAS – DEM do Município de Santo Ângelo, relativas a campanha eleitoral de 2018.
A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida pela Resolução TSE n.
23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial não foi entregue e que a prestação de contas final foi entregue após o prazo,
impropriedades que por si só não prejudicaram a análise das contas.
Contudo, o parecer técnico apontou ainda que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não
foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
A abertura de conta bancária para recebimento de doações para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução 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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do DEMOCRATAS – DEM do Município de Santo Ângelo, relativas a campanha eleitoral de
2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário
pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão (art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE n.
23.553/2017).
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 86/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 89-64.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (ADV(S) LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA-OAB 24832)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LUIZ MACHADO E FERNANDO DA SILVA DORNELES (ADV(S) LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA-OAB
24832)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC, do Município de
Santo Ângelo.
Foi publicado Edital n. 89/2018 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 16).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fl. 17-17v).
Intimadas, as partes não se manifestaram (fl. 22).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 23).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC do Município de Santo Ângelo, relativas a
campanha eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida
pela Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial foi entregue após o prazo legal, impropriedade que por si só não prejudicou a
análise das contas.
Contudo, o parecer técnico apontou ainda que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não
foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
A abertura de conta bancária para recebimento de doações para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução 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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC do Município de Santo Ângelo, relativas a
campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão do repasse de quotas
do Fundo Partidário pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão (art. 77, §§ 4º e 6º, da
Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 87/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 91-34.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vitória das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) NILTON DA SILVA BAIRROS-OAB 106036)
RESPONSÁVEL(S) : NORBERTO SASSI E JOAO PAULO MULLER STEINHORST (ADV(S) NILTON DA SILVA BAIRROS-OAB 106036)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA –
PSDB, do Município de Vitória das Missões.
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Foi publicado Edital n. 89/2018 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 17).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fl. 18-18v).
Intimadas, as partes não se manifestaram (fl. 23).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 24).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do Município de Vitória das
Missões, relativas a campanha eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições
gerais foi introduzida pela Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial foi entregue após o prazo legal, impropriedade que por si só não prejudicou a
análise das contas.
Contudo, o parecer técnico apontou ainda que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não
foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
A abertura de conta bancária para recebimento de doações para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução 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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do Município de Vitória
das Missões, relativas a campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a
suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta
decisão (art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 88/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 88-79.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vitória das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) NILTON DA SILVA BAIRROS-OAB 106036)
RESPONSÁVEL(S) : CORNELIO LUIS GRIMM E DIEGO MISSIO (ADV(S) NILTON DA SILVA BAIRROS-OAB 106036)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, do
Município de Vitória das Missões.
Foi publicado Edital n. 89/2018 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 13).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fl. 14-14v).
Intimadas, as partes não se manifestaram (fl. 19).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 19).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do Município de Vitória das Missões,
relativas a campanha eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi
introduzida pela Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
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O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial foi entregue após o prazo legal, impropriedade que por si só não prejudicou a
análise das contas.
Contudo, o parecer técnico apontou ainda que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não
foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
A abertura de conta bancária para recebimento de doações para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução 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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do Município de Vitória das Missões,
relativas a campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão do repasse
de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão (art. 77, §§ 4º e 6º,
da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 89/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 98-26.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA
LOPES FRANKE-OAB 57957)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO BUENO GONÇALVES E PAULO INÁCIO SULZBACH (ADV(S) CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB
44.465 E CARLA JAMILA LOPES FRANKE-OAB 57957)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do Município de
Entre-Ijuís.
Foi publicado Edital n. 02/2019 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 22).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fls. 23-25).
Intimadas, as partes não se manifestaram (fl. 29).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 30).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas a campanha
eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida pela
Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial não foi entregue e que a prestação de contas final foi entregue após o prazo,
impropriedades que por si só não prejudicaram a análise das contas.
Contudo, o parecer técnico apontou ainda que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não
foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
A abertura de conta bancária para recebimento de doações para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução 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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
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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 nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas a
campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão do repasse de quotas
do Fundo Partidário pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão (art. 77, §§ 4º e 6º, da
Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 90/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 106-03.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO MOTKE-OAB 61225)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS MARDONIO ZANCHI RODRIGUES E DEOCLACI TERESINHA ROCHA (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO MOTKEOAB 61225)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, do Município
de Eugênio de Castro.
Foi publicado Edital n. 90/2018 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 50).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fl. 52-54).
Intimadas, as partes não se manifestaram (fl. 58).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 59).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de Eugênio de Castro, relativas a
campanha eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida
pela Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial não foi entregue e que a prestação de contas final foi entregue após o prazo,
impropriedades que por si só não prejudicaram a análise das contas.
Contudo, o parecer técnico apontou ainda que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não
foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
A abertura de conta bancária para recebimento de doações para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução 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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
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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(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de Eugênio de Castro,
relativas a campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão do repasse
de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão (art. 77, §§ 4º e 6º,
da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 91/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 99-11.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS- DEM (ADV(S) ANGELA CARMEN SILVEIRA RAMOS-OAB 33.514)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO AIRTON NUNES DA SILVA E LUCIANO ROGERIO ANTUNES (ADV(S) ANGELA CARMEN SILVEIRA RAMOSOAB 33.514)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PDEMOCRATAS – DEM, do Município de Entre-Ijuís.
Foi publicado Edital n. 02/2019 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 21).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fls. 22-24).
Intimadas, as partes não se manifestaram (fl. 27).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 28).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do DEMOCRATAS – DEM do Município de Entre-Ijuís, relativas a campanha eleitoral de 2018. A
obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida pela Resolução TSE n.
23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial não foi entregue e que a prestação de contas final foi entregue após o prazo,
impropriedades que por si só não prejudicaram a análise das contas.
Contudo, o parecer técnico apontou ainda que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não
foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
A abertura de conta bancária para recebimento de doações para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução 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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do DEMOCRATAS – DEM do Município de Entre-Ijuís, relativas a campanha eleitoral de
2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário
pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão (art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE n.
23.553/2017).
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
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Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 92/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 122-54.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JOÃO CRISTIANO FIORAVANTI-OAB 61246)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ GILMAR BORGES E ELISEU MORIN (ADV(S) JOÃO CRISTIANO FIORAVANTI-OAB 61246)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, do Município
de Santo Ângelo.
Foi publicado Edital n. 89/2018 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 21).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 22-22v).
Intimadas as partes, o partido apresentou manifestação (fl. 27).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 29).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de Santo Ângelo, relativas a
campanha eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida
pela Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, d.
O parecer técnico apontou que não foi entregue a prestação de contas parcial conforme previsto no art. 50, II e § 4º da Resolução TSE n.
23.553/2017 e que a prestação de contas final foi entregue após o prazo legal.
Diante da ausência de movimentação de recursos financeiros, as falhas apontadas não causaram prejuízo à fiscalização das contas cabendo a
sua aprovação com ressalvas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS, as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de Santo
Ângelo, relativas a campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 93/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 107-85.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ANA CAROLINE DOS SANTOS VINÃS-OAB 86.170)
RESPONSÁVEL(S) : DALTRO BARBOZA DE ABREU E ELIZANGELA MELLO DA ROCHA (ADV(S) ANA CAROLINE DOS SANTOS VINÃSOAB 86.170)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, do
Município de Eugênio de Castro.
Foi publicado Edital n. 02/2019 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 51).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fls. 52-54).
Intimadas as partes, o partido apresentou manifestação (fl. 59).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 61).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do Município de Eugênio de Castro, relativas
a campanha eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida
pela Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, alínea “d”.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial não foi entregue e que a prestação de contas final foi entregue após o prazo,
impropriedades que por si só não prejudicaram a análise das contas.
Contudo, o parecer técnico apontou ainda que não houve indicação das informações referentes à conta bancária de campanha e que não
foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 56, II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
O Partido alegou que não houve movimentação financeira no período.
A abertura de conta bancária para recebimento de doações para campanha é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, conforme previsto no art. 10, § 2º, da Resolução 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.
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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§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º
A ausência de conta bancária específica consiste em irregularidade insanável que impossibilita atestar a ausência de movimentação financeira
e impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. E é nesse sentido a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO ABERTURA. ART.
7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ELEIÇÕES 2016.
A abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação de recursos. Trata-se de irregularidade grave,
que impede o efetivo controle das contas e a comprovação da movimentação financeira do partido. Manutenção da sentença que desaprovou
as contas.
Negado provimento.
(TRE/RS – RE 1053-27, Relator Dr. Luciano André Losekann, Julgado em 03.10.2017)
No caso dos autos houve, portanto, descumprimento de requisito essencial ao exame das contas ensejando a sua desaprovação.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS, as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do Município de Eugênio de Castro,
relativas a campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017 e determino a suspensão do repasse
de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 3 (três) meses, a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão (art. 77, §§ 4º e 6º,
da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 94/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 80-05.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (ADV(S) JAIRO SEGER-OAB 59135 E PATRICK JOSÉ DAMKE-OAB 85359)
RESPONSÁVEL(S) : ERON GASPAR DA SILVA DUTRA E DAVID CARPES SEVERO (ADV(S) JAIRO SEGER-OAB 59135 E PATRICK JOSÉ
DAMKE-OAB 85359)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições de 2018, apresentada pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, do Município de Santo
Ângelo.
Foi publicado Edital n. 89/2018 dando publicidade da prestação de contas de campanha consoante disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
23.546/17 e transcorreu o prazo sem impugnações (fl. 19).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela desaprovação das contas (fl. 20).
Intimadas, as partes não se manifestaram (fl. 25).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 26).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL do Município de Santo Ângelo, relativas a campanha
eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida pela
Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, d.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas parcial, prevista no art. 50, II e § 4º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, não foi entregue.
A falha apontada não causou prejuízo à fiscalização das contas cabendo a sua aprovação com ressalvas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS, as contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL do Município de Santo Ângelo,
relativas a campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 95/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-75.2015.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
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PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) CAMPONOR SARAIVA OBREGON-OAB 89029, EDUARDO BECHORNER-OAB
47305, EZEQUIELA BASSO BERNARDI-OAB 105581, ISABEL CRISTINA DA SILVA RIBAS-OAB 46E009, LUANA RODRIGUES MARQUESOAB 98088, LUIS CLÓVIS MACHADO DA ROCHA-OAB 24832, NEUSA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER-OAB 70780 E VITOR
SOUZA BORDIN-OAB 80029)
MUNICÍPIO(S) : SANTO ÂNGELO/RS
Vistos.
Intime-se o executado para manifestar-se acerca da proposta de parcelamento de débito (fls. 264-276), no prazo de 05 (cinco) dias.
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 96/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 501-63.2016.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Proporcional - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
CANDIDATO(S) : CESAR EDUARDO BRISSOW (ADV(S) ANGELA CARMEN SILVEIRA RAMOS-OAB 33.514, ANTÔNIO CARLOS
ROUSSELET NETO-OAB 67735, JACSON ROBERTO CERVI-OAB 42889 E LAÉRCIO ROQUE TOLFO VIERA-OAB 38708)
MUNICÍPIO(S) : ENTRE-IJUÍS/RS
Vistos.
Intime-se o executado para que apresente nos autos o comprovante de recolhimento referente à primeira parcela dos honorários, no valor de
R$ 270,27, no prazo de 05 (cinco) dias e, para que encaminhe os demais comprovantes de pagamento para a Procuradoria Seccional da
União, no dia acordado, ou envie para o endereço eletrônico informado no Termo de Acordo de Parcelamento (cláusula quinta).
Santo Ângelo, 29 de março de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 83-45.2018.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - Eleições - 1° Turno - Eleições - Eleição Majoritária - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - SÃO GABRIEL/RS (ADV(S) PAULO JOSÉ DA SILVA ROSA-OAB 49115)
RESPONSÁVEL(S) : JULIANA MEDEIROS CARVALHO E SILDO JOCELITO MACHADO CABREIRA (ADV(S) PAULO JOSÉ DA SILVA
ROSA-OAB 49115)
Visto:
Considerando que JULIANA MEDEIROS CARVALHO é minha cunhada, declaro-me impedida de atuar no feito.
Ao meu substituto de tabela.
São Gabriel, 24 de janeiro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 440-93.2016.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Majoritária - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito - 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
CANDIDATO(S) : ROQUE MONTAGNER (ADV(S) GUILHERME NASCIMENTO ABIB-OAB 57873), MARIA LUIZA BICCA BRAGANÇA
FERREIRA (ADV(S) LOSIMAR SOUZA DE BRITO-OAB 87083)
Vistos:
Ciente da documentação acostada aos autos (fls. 95-96).
Todavia, decisão transitada em julgado, restando preclusa, não podendo os referidos documentos serem apreciados.
Intime-se.
São Gabriel, 24 de janeiro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 385-45.2016.6.21.0049
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - ART. 39, § 5º, II, LEI 9504 - ELEIÇÃO 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
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AUTOR DO FATO(S) : DENIA PAULO DE OLIVEIRA, GRACIELE DE PAULO DE OLIVEIRA, JESSICA DA ROCHA DE MIRANDA (ADV(S)
Liane Pires Marques - OAB/RS 43866), MARCELO SILVA DA SILVA E SUELEN DIOVANA DA ROCHA ALVES (ADV(S) Liane Pires Marques OAB/RS 43866)
Vistos, etc.
Cumpridas as transações penais ajustadas (fl. 19), que homologo, declaro extintas as punibilidades das autoras DENIA PAULO DE OLIVEIRA,
GRACIELE DE PAULO DE OLIVEIRA, JESSICA DA ROCHA DE MIRANDA e SUELEN DIOVANA DA ROCHA ALVES.
Além disso, determina-se o lançamento do ASE 388 no cadastro de cada eleitora retro a fim de permitir a averiguação da impossibilidade de
concessão de outro benefício idêntico no prazo de 5 (cinco) anos.
Com relação ao autor do fato MARCELO SILVA DA SILVA, proceda-se conforme requerido pelo MPE (fl. 81 e verso).
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
São Gabriel, 02 de janeiro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC 43-68.2015.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - SÃO GABRIEL/RS (ADV(S) Flávio Munhoz da Silva - OAB/RS: 85285 e Thiago
Tavares Linhares - OAB/RS 89657)
RESPONSÁVEL(S) : BALTAZAR BALBO GARAGORRI TEIXEIRA e CLEITON MUNHOZ BERTOLINI
Ao Partido.
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício de 2014 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de São Gabriel/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 28.03.2016 (fls. 29/76).
Foi publicado no DEJERS o Edital nº 09/2016, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício
de 2014, sem impugnações (fls. 79/81 e 89).
Realizada a análise técnica das contas, foi expedido exame preliminar solicitando complementação da documentação (fl. 84).
Dentro do prazo concedido, o Partido não se manifestou (fls. 87/88 e 89v).
Realizado o exame das contas, foi determinada a intimação do Partido, que manteve-se inerte (fls. 90/93v).
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas (fl. 94/94v).
Com vista dos autos, o Ministério Público opinou igualmente pela desaprovação das contas (fls. 96/97).
Intimado o diretório estadual do Partido, diante da inatividade do órgão municipal, não houve manifestação (fls. 109/110v).
Conclusos os autos, foi prolatada sentença pelo então magistrado, julgando não prestadas as contas em apreço (fls. 116/117).
Interposto recurso pela comissão executiva municipal do PSB, foi determinada a anulação da sentença pelo e. TRE e o retorno dos autos à
origem para a citação dos dirigentes partidários (fls. 126/130 e 152/154v).
Citados, os representantes do exercício 2014 não se manifestaram (fls. 162/164, 169 e 177/179).
O atual presidente do Partido acostou resposta à fl. 171, não recebida pelo então magistrado, tendo em vista não ter sido subscrita por
advogado, e não atendido, portanto, o requisito da capacidade postulatória (fl. 180).
Determinada a abertura de vista às partes, estas mantiveram-se silentes (fls. 182/186, 194/196 e 204/207).
Com nova vista, o Ministério Público reiterou seu parecer pela desaprovação das contas em exame(fl. 208/208v).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela
Resolução TSE nº 21.841/2004, consoante Portaria TSE nº 107/2015 e disposições processuais da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nos termos do artigo 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017, as suas disposições não atingirão o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2018. Por se referir o presente feito ao exercício financeiro de 2014, devem as penalidades ser
aplicadas com base nas disposições constantes na Resolução TSE nº 21.841/2004.
Examinadas as contas, verificaram-se a ausência de algumas peças e incorreção de outras, divergências quanto a valores lançados na
prestação de contas e os constantes nos extratos bancários, em descumprimento da norma contábil.
Ainda, que a agremiação recebeu recursos, no valor total de R$ 13.097,00, que não tiveram sua origem identificada pelo Partido, em
desacordo com o art. 6º da Resolução TSE nº 21.841/2004, os quais foram utilizados pela percepção do extrato na fl. 54.
Art. 6º Os recursos oriundos de fonte não identificada não podem ser utilizados e, após julgados todos os recursos referentes à prestação de
contas do partido, devem ser recolhidos ao Fundo Partidário e distribuídos aos partidos políticos de acordo com os critérios estabelecidos nos
incisos I e II do art. 41 da Lei nº 9.096/95.
Portanto, considerando a ocorrência de irregularidades que comprometem a regularidade das contas, consistentes em divergências
significativas nos valores informados nas peças desta prestação de contas em cotejo com o extrato bancário apresentado, e na utilização de
receitas cujas origens não foram identificadas, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Diante do exposto, DESAPROVO as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de São Gabriel/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2014, nos termos do artigo 27, inciso III, da Resolução TSE nº 21.841/2004, cominando ao órgão diretivo municipal a suspensão,
com perda, das cotas do Fundo Partidário pelo período de 6 meses, consoante disposto no artigo 37, caput e § 3º, da Lei nº 9.096/1995, c/c
artigo 28, inciso IV, da Res. TSE nº 21.841/2004, nos termos em que vigentes no ano de 2014, e o recolhimento do valor de R$ 13.097,00
(treze mil e noventa e sete reais), de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 14, caput, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Por fim, verificado que, devidamente intimados para se manifestarem nos autos, sob pena de revelia, não houve apresentação de defesa pelos
representantes do Partido, nem acostou procuração ao feito, decreto-lhes as respectivas revelias.
Publique-se.
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Registre-se.
Intimem-se.
Transitada, arquive-se com baixa.
São Gabriel, 29 de março de 2019.
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 151/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 181-56.2011.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2010 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: CYRO LUIZ PESTANA PÚPERI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FULVIA POLIANA LAMB TIMMEN-OAB 44584 E MARILIA DAL
CASTEL-OAB 95994)
Vistos.
Diante da petição da exequente, com a apresentação do demonstrativo de cálculo, oficie-se a SERASA Experian, informando-a do valor
atualizado do débito de R$ 43.922,39 (quarenta e três mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), de acordo com o Parecer
Técnico de fls. 236/241.
Intime-se a exequente, para que diga do interesse no prosseguimento do feito e, em nada requerendo, determino desde já o arquivamento do
processo, estando a União ciente da decisão.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Taquara, 29 de março de 2019
CYRO LUIZ PESTANA PÚPERI
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

61ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 12/2019
A Doutora Cláudia Bampi, Juíza Eleitoral da 61ª Zona, Farroupilha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Thomas Édison, 355, sala
01, Farroupilha/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31
e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2018, dos diretórios e comissões provisórias municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido Comunista do Brasil – PC do B;
Partido Democrático Trabalhista – PDT;
Partido Rede Sustentabilidade – REDE;
Partido Republicano Brasileiro – PRB;
Partido Socialista Brasileiro – PSB;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Farroupilha/RS, 29 de março de 2019.
Eu, Alexandre Zilles Bohrer, Chefe de Cartório da 61ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Cláudia Bampi,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 13/2019
A Doutora Cláudia Bampi, Juíza Eleitoral da 61ª Zona, Farroupilha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Thomas Édison, 355, sala
01, em Farroupilha/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, dos diretórios / comissões provisórias
municipais, relativa ao exercício 2018, abaixo indicados.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, dos seguintes partidos políticos:
Partido Progressistas - PP
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB;
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, a apresentação de impugnação que deve ser realizada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
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Farroupilha/RS, 29 de março de 2019.
Eu, Alexandre Zilles Bohrer, Chefe de Cartório da 61ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Cláudia Bampi,
Juíza Eleitoral.

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 97-87.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (GENTIL) (ADV(S) ODAIR BIANCHIN-OAB 86957)
RESPONSÁVEL(S) : JAIRO LUIZ VIZZOTTO E JOEL OLIVEIRA DA SILVA (ADV(S) ODAIR BIANCHIN-OAB 86957)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de Partido Político, referente às Eleições Gerais de 2018 no Município de Gentil/RS.
Foi formado expediente tendo a vista a ausência na entrega da prestação de contas no prazo assinalado na Resolução referente à prestação
de contas eleitoral.
A prestação de contas, após a citação realizada, foi entregue pela agremiação partidária.
Publicado o balanço patrimonial, não houve impugnações.
Sobreveio parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
Intimado, o Partido deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica da prestação de contas do partido, após a juntada de documentação comprobatória, verificou-se a regularidade
das contas, remanescendo, entretanto, descumprimento com relação ao prazo de entrega da prestação de contas parcial e a protocolização
extemporânea da prestação de contas final.
A desaprovação da presente prestação de contas em decorrência das irregularidades identificadas é decisão que não se coaduna aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando-se que as falhas não comprometem a regularidade das contas, faz-se necessária a aprovação com ressalvas das contas.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de Gentil, relativas às
Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei 9.504/97 e art. 77, inc. II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os
fundamentos declinados.
D.L.
Marau, 01 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 99-57.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (GENTIL) (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879)
RESPONSÁVEL(S) : NECEDIR FRANCISCO CELLI E JAIR TONIN (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de Partido Político, referente às Eleições Gerais de 2018 no Município de Gentil/RS.
Foi formado expediente tendo a vista a ausência na entrega da prestação de contas no prazo assinalado na Resolução referente à prestação
de contas eleitoral.
A prestação de contas, após a citação realizada, foi entregue pela agremiação partidária.
Publicado o balanço patrimonial, não houve impugnações.
Sobreveio parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
Intimado, o Partido deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica da prestação de contas do partido, após a juntada de documentação comprobatória, verificou-se a regularidade
das contas, remanescendo, entretanto, descumprimento com relação ao prazo de entrega da prestação de contas parcial e a protocolização
extemporânea da prestação de contas final.
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A desaprovação da presente prestação de contas em decorrência das irregularidades identificadas é decisão que não se coaduna aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando-se que as falhas não comprometem a regularidade das contas, faz-se necessária a aprovação com ressalvas das contas.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de Gentil, relativas às Eleições
Gerais de 2018, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei 9.504/97 e art. 77, inc. II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos
declinados.
D.L.
Marau, 01 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 98-72.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT (GENTIL) (ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB 106932)
RESPONSÁVEL(S) : VAGNER RENAN RIBEIRO DO PRADO E CARINE CEGERZA (ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB 106932)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de Partido Político, referente às Eleições Gerais de 2018 no Município de Gentil/RS.
Foi formado expediente tendo a vista a ausência na entrega da prestação de contas no prazo assinalado na Resolução referente à prestação
de contas eleitoral.
A prestação de contas, após a citação realizada, foi entregue pela agremiação partidária.
Publicado o balanço patrimonial, não houve impugnações.
Sobreveio parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
Intimado, o Partido deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica da prestação de contas do partido, após a juntada de documentação comprobatória, verificou-se a regularidade
das contas, remanescendo, entretanto, descumprimento com relação ao prazo de entrega da prestação de contas parcial e a protocolização
extemporânea da prestação de contas final.
A desaprovação da presente prestação de contas em decorrência das irregularidades identificadas é decisão que não se coaduna aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando-se que as falhas não comprometem a regularidade das contas, faz-se necessária a aprovação com ressalvas das contas.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Gentil, relativas às Eleições Gerais
de 2018, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei 9.504/97 e art. 77, inc. II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
D.L.
Marau, 01 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 36/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-75.2016.6.21.0106
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2015 - PP - GRAMADO
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) BRUNO IRION COLETTO-OAB 79274, JOSUÉ FELIPE ALVES ALTREITER-OAB
61706, MARTINS E ALTREITER ADVOGADOS ASSOCIADOS -OAB 5651)
RESPONSÁVEL(S) : JAIME SCHAUMLOFFEL E IRINEU SARTORI (ADV(S) BRUNO IRION COLETTO-OAB 79274, JOSUÉ FELIPE ALVES
ALTREITER-OAB 61706, MARTINS E ALTREITER ADVOGADOS ASSOCIADOS -OAB 5651)
Vistos.
Trata-se de petição impetrada pelo Progressistas de Gramado para suspender os procedimentos de execução da pena a que foi condenado na
sentença de fls.137/141, em virtude de Mandado de Segurança n. 0603561-62.2018.6.21.0000, impetrado junto ao TRE/RS.
Julgado pelo TRE/RS em 10/12/2018, foi indeferido. Agravado, transcrevo o acórdão:
PROCESSO 0603561-62.2018.6.21.0000MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0603561-62.2018.6.21.0000 - Gramado - RIO
GRANDE DO SULRELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINIIMPETRANTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE GRAMADOAdvogados do(a)
IMPETRANTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799,CAETANO CUERVO
LO PUMO - RS51723IMPETRADO: JUÍZO DA 065 ZONA ELEITORALEMENTA:AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PARTIDO POLÍTICO. PARCELAMENTO DE DÉBITO EM NÚMERO SUPERIOR A60 MESES. INDEFERIDO. DECISÃO DE CARÁTER
JUDICIAL. ARTS. 4º E 6º DA RESOLUÇÃO TRE/RS N. 298/17. DESPROVIMENTO.A decisão que defere ou indefere o pedido de
parcelamento de débito apurado em sede de prestação de contas de exercício financeiro de partido político possui caráter judicial, nos termos
dos arts. 4º e 6º da Resolução TRE/RS n. 298/17.Incabível mandando de segurança contra decisão judicial sob o argumento de teratologia, se
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esta se encontra amparada em jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, circunstância apresentada nos autos.Desprovimento.DECISÃO:Por
unanimidade, negaram provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator.Porto Alegre, 22 de janeiro de 2019.
Interposto recurso ordinário, transcrevo o julgado:
PROCESSO 0603561-62.2018.6.21.0000MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0603561-62.2018.6.21.0000 - Gramado - RIO
GRANDE DO SULRELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINIIMPETRANTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE GRAMADOAdvogados do(a)
IMPETRANTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799,CAETANO CUERVO
LO PUMO - RS5172IMPETRADO: JUÍZO DA 065 ZONA ELEITORALVistos, etc.O PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE GRAMADO, por seus
advogados, com base no artigo 276, inciso II, 'b', do Código Eleitoral, interpõe recurso ordinário, em face do acórdão deste Tribunal (ID
1783033), que negou provimento ao agravo regimental interposto, confirmando a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
presente mandamus, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, I,do Código de Processo Civil, por entender ser incabível
a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial sob o argumento de teratologia, se a mesma se encontra amparada na
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.In casu, por tratar de recurso de cognoscibilidade plena pelo Tribunal "ad quem", não compete a
esta Presidência emitir juízo de admissibilidade (art. 277, "caput" e parágrafo único, do Código Eleitoral).Uma vez que o impetrado é autoridade
judiciária da Justiça Eleitoral, inexistem contrarrazões.Após a publicação, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral, com minhas
homenagens.Intime-se. Publique-se.Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2019.DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,PRESIDENTE DO
TRE/RS.
Como se lê, subiram os autos ao c. TSE. In casu, não há que se falar em suspensão do andamento regular do
processo. Comanda o
Código Eleitoral:
Art. 257
Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.
§ 1º A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama, ou, em casos especiais, a
critério do presidente do Tribunal, através de cópia do acórdão.
[...]
Pelo exposto, determino a continuidade do andamento processual, ratificando o determinado na Nota de Expediente n. 17/2019, publicada em
20/02/2019. Concedo a contagem do prazo de cinco dias a partir da publicação desta decisão.
Publique-se. Intime-se pelo DEJERS.
Dil.
Canela, 01 de abril de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-70.2018.6.21.0065
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) BRUNO IRION COLETTO-OAB 79274 E KALINCA BUTTELLI RIVA-OAB 61347)
RESPONSÁVEL(S) : BRUNO IRION COLETTO E MARCIO LUIS BONILLA CORACINI (ADV(S) KALINCA BUTTELLI RIVA-OAB 61347),
JAIME SCHAUMLÖFFEL E IRINEU SARTORI
1. RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Progressistas - PP de Gramado/RS, na forma da Lei n.º 9.096/95 e da Resolução TSE n.º
23.464/2015, abrangendo a movimentação financeira de 2017.
O órgão partidário apresentou as contas tempestivamente. Foram publicados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do
Exercício, transcorrendo o prazo sem impugnação, conforme certidão na folha 81. A unidade técnica emitiu o relatório de exame preliminar (fls.
85-86), solicitando documentos complementares no prazo de 20 dias. Intimados, os responsáveis juntaram expediente, com manifestação
acerca do relatório (fls. 66/68). Emitido Exame da Prestação de Contas (fls. 99/100), os representantes novamente se manifestaram e
prestaram esclarecimentos. Sobreveio parecer conclusivo, emitido pela unidade técnica, às fl. 182-v, concluindo pela desaprovação das
contas, em virtude de recebimento de fonte vedada. O Ministério Público Eleitoral, à fl. 185, acompanhou o parecer da examinadora.
Intimados novamente os responsáveis, estes vieram aos autos com comprovante do recolhimento, ao Tesouro Nacional, do valor recebido
irregularmente – R$ 280,00, com o devido espelho de cálculo e atualização. O Ministério Público Eleitoral, em novo parecer, manteve o
entendimento anterior, pela desaprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Progressistas - PP de Gramado, relativas ao exercício financeiro de 2017.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas as Resoluções TSE 23.464/2015 e 23.546/2017, que disciplinam a prestação
de contas.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária está devidamente assinada, tanto por seu presidente quanto
por seu tesoureiro e contador habilitado.
O exame das contas, realizado pela unidade técnica, constatou impropriedades que não impediram sua apreciação nem lhes comprometeu a
integridade.
Constatou, também, recebimento de R$ 280,00 de fonte vedada, o que importa irregularidade grave. Intimados, os responsáveis recolheram o
valor ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido.
O Ministério Público Eleitoral propugnou pela desaprovação das contas, vez que o recolhimento do valor recebido irregularmente somente
ocorreu pós intimação.
Contudo, o valor em pauta, a par de ter sido ressarcido ao Tesouro Nacional, representa percentual ínfimo em relação ao total arrecadado pelo
PP de Gramado em 2017 – mais especificamente, 2,15% do total arrecadado. Assim, considero que a desaprovação das contas, com
aplicação das sanções previstas no art. 47, estaria em desacordo com os postulados de razoabilidade e proporcionalidade que tem sido
adotados pela Justiça Eleitoral, no sentido de adequar sanção/irregularidade.
Assim o julgado a seguir:
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RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO.
IMPROPRIEDADES FORMAIS SUPERADAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS ADVINDOS DE FONTES VEDADAS.
QUANTIA INEXPRESSIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Exibição extemporânea das contas. Em que pese a apresentação das contas à Justiça Eleitoral dezessete dias após o prazo previsto no art.
28 da Resolução TSE n. 23.464/15, o descumprimento do comando legal não prejudica a confiabilidade da documentação contábil. Falha de
natureza formal, a qual não impede a efetiva fiscalização da movimentação financeira ocorrida.
2. Inobservância da ordem cronológica e numérica dos recibos de doação. A Resolução TSE n. 23.464/15 prevê apenas a necessidade de
numeração, por partido político, em ordem sequencial. Uma vez cumprida a exigência legal, a referida inobservância torna-se mera
impropriedade formal.
3. Recebimento de recursos de fontes vedadas, consistentes em doações realizadas por autoridades públicas, infringindo a vedação disposta
no art. 31, inc. II, da Lei n. 9.096/95, com redação anterior à Lei n. 13.488/17, e regulamentada no art. 12, inc. IV e § 1º, da Resolução TSE n.
23.464/15. Falha que representa 4,15% do arrecadado pelo partido no exercício financeiro em análise.
4. Aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, para conduzir à aprovação das contas com ressalvas, afastando-se, por
conseguinte, as penalidades de suspensão de quotas do Fundo Partidário e da multa prevista no art. 49 da Resolução TSE n. 23.464/15.
Recolhimento da verba irregular ao Tesouro Nacional, consoante dispõe o art. 14, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, independentemente
do juízo de mérito sobre as contas.
5. Provimento parcial.
(TRE-RS; PC n. 15-39.2017, São Francisco de Assis-RS, Relator: Dr. Luciano André Losekann, julgado em 30.10.2018, por
unanimidade). (Grifei).
3. DISPOSITIVO
Isto exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Progressistas - PP do Município de Gramado/RS, relativas ao
exercício financeiro de 2017, nos termos da Resolução TSE nº 23.464/2015, art. 46, inciso II, devendo o partido sanar a impropriedade para os
exercícios subsequentes.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Dil.
Após trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Canela, 29 de março de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-11.2018.6.21.0065
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Omissão na Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DE GRAMADO
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO BETTIO E JOEL BENETTI BONATO
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se da omissão de prestação de contas do Partido Humanista da Solidariedade – PHS de Gramado/RS, referente as eleições de 2018,
conforme previsto no art. 49, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017. Foram juntados aos autos as informações relativas a existência de conta
bancária e repasses do fundo partidário (fls. 04/05).
Notificados os partidos e seus responsáveis (fls. 10 e fls. 17), permaneceram inertes.
Emitido o parecer, o MPE opinou pela não prestação das contas (fl. 15).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de analisar a omissão das contas de campanha do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE, referentes às eleições de 2018.
O prazo para os partidos prestarem as contas de campanha referentes ao primeiro turno era até o trigésimo dia posterior à realização do pleito
e as relativas ao segundo turno, até o vigésimo dia posterior à sua realização, conforme artigo 52, §1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Apesar de citados, o partido e seus responsáveis não se manifestaram, tampouco constituíram advogado nos autos, razões pelas quais
DECLARO a revelia do Partido Humanista da Solidariedade – PHS de Gramado/RS, do presidente Ricardo Betio e do tesoureiro Joel Benetti
Bonato, com a perda do direito de intimação dos atos processuais, conforme o art. 346, do Código de Processo Civil.
O Partido não cumpriu o dispositivo legal ao deixar de prestar contas, conforme o disposto no art. 49, I, da Res. TSE n. 23.553/2017, motivo
pelo qual as contas devem ser julgadas não prestadas:
"art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei n.º 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha,
ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral; (…)”
III - DISPOSITIVO
Isso posto, com fundamento no art., 77, IV, "a", da Resolução TSE n. 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas das Eleições de 2018
do Partido Humanista da Solidariedade - PHS de Gramado/RS.
Determino ainda a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção municipal, conforme o previsto no art. 83, inciso II da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Após o trânsito em julgado, comunique-se os diretórios estadual e nacional das sanções da sentença e ainda, oficie-se à Presidência do
TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se através do DEJERS.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Registre-se.
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Publique-se.
Tudo feito, arquive-se com baixa.
Canela, 29 de março de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE

69ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CITAÇÃO N. 12/2019
O Doutor THIAGO TRISTÃO LIMA, Juiz Eleitoral da 069ª Zona de São Vicente do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Visconde do Rio Branco,
n. 1142, em São Vicente do Sul tramita o Processo de Prestação de Contas Eleitorais n. 38-78.2018.6.21.0069.
FINALIDADE: Intimação do Tesoureiro do Diretório Municipal do Progressistas de Cacequi, Sr. NAURELSON SILVEIRA RIBEIRO, para que,
conforme determinado na Carta de Citação nº 02/2019, se manifeste sobre as informações e documentos apresentados no processo acima
citado, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de as contas eleitorais serem julgadas como não prestadas.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
São Vicente do Sul, 01 de abril de 2019.
GUSTAVO SOUZA DA SILVA,
Chefe de Cartório da 069ª Zona Eleitoral.

70ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 13/2019 - 070 ZE/RS
O Excelentíssimo Senhor Rafael Echevarria Borba, Juiz Eleitoral 70ª Zona de Getúlio Vargas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Afonso Tagliari, 40, sala
100, em Getúlio Vargas, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31
e §§ da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativo à Prestação de Contas
Anual – Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial dos diretórios municipais dos partidos políticos:
Progressistas – PP de Getúlio Vargas/RS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
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.
Getúlio Vargas, 01 de abril de 2019.
Eu, Luís Fernando Brustolin, Chefe de Cartório da 70ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
RAFAEL ECHEVARRIA BORBA,
Juiz Eleitoral.

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 75-27.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN (ADV(S) ALVIDES BENINI-OAB 48920, JUSSANA COLOVINI DA SILVA-OAB
78800 E NERI DA SILVA-OAB 30587)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR BENINI (ADV(S) ALVIDES BENINI-OAB 48920, JUSSARA COLOVINE DA SILVA-OAB 78800 E NERI DA
SILVA-OAB 30587), VALDEMAR RIVA (ADV(S) ALVIDES BENINI-OAB 48920, JUSSANA COLOVINI DA SILVA-OAB 78800 E NERI DA
SILVA-OAB 30587)
Vistos.
O partido e responsáveis deverão apresentar alegações finais no prazo comum de 03 (três) dias, consoante art. 40 da Res. TSE 23.546/2017.
Intimem-se.
Alvorada, 27 de março de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 10-95.2018.6.21.0074
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - ART.39,PAR.5º,II,DA LEI Nº9504/97 - CRIME ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
NOTICIANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
NOTICIADO(S) : CARLOS ALEX DE CASTRO SILVEIRA (ADV(S) AUGUSTO VIEIRA STRÖMDAHL-OAB 88234), MARIA LUIZA DICK DA
SILVA E DANIEL LÍRIO DA ROCHA
Vistos.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral, ARQUIVE-SE.
Diligências legais.
Alvorada, 27 de março de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 447-10.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
EXEQUENTE(S) : AGU
EXECUTADO(S) : LUIS CÉSAR MARQUES DE ALMEIDA (ADV(S) MARIANE DE JESUS ANACLETO-OAB 101.055)
Vistos.
Acolho a solicitação da AGU.
Arquive-se.
Alvorada, 27 de março de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-44.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : MIRO JOAQUIM DOS SANTOS E LUIZ FELIPE CONCEIÇÃO MORAES (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB
56844)
Façam-se conclusos à titular para apreciação e, se necessário, efetivação do bloqueio de valores postulado.
Alvorada, 27 de março de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 478-30.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
CANDIDATO(S) : VILMAR BENINI (ADV(S) AUGUSTO VIEIRA STRÖMDAHL-OAB 88234 E RODRIGO MARIANO DA ROCHA-OAB 72767),
MERIANE BRUM (ADV(S) RODRIGO MARIANO DA ROCHA-OAB 72767)
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)
Defiro a expedição da certidão postulada à fl. 257, verso, item 03. Com relação ao pedido de bloqueio de ativos financeiros, façam-se
conclusos à titular, quando do seu retorno.
Alvorada, 27 de março de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 074ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 55/2019 - 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 33-38.2018.6.21.0075
Prestação de Contas de Exercício Financeiro-2017 – Pedido de Providências
PROCEDÊNCIA: Guabiju/RS
JUIZ ELEITORAL: Carlos Koester
PARTIDO: Movimento Democrático Brasileiro – MDB
ADV. Ilario Frosi OAB/RS 25803
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 02 de Abril de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 59, Página: 49

RESPONSÁVEIS: Flávio Roque Fiorentin e Luiz Carlos Rigon
Rh.
Tendo em vista não haver impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade técnica
ou no parecer oferecido pelo MPE, deixo de abrir o prazo para o oferecimento de defesa.
Considerando as oportunidades prévias de apresentação de documentos encerro a produção de provas, nos termos do art. 39 e 40 da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Vista às partes para a apresentação de alegações finais, no prazo de três dias.
Após, venham os autos conclusos para sentença.
Nova Prata, 26 de março de 2019.
Carlos Koester
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 51/2019 - 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 19-54.2018.6.21.0075
Prestação de Contas de Exercício Financeiro-2017 – Pedido de Providências
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
JUIZ ELEITORAL: Carlos Koester
PARTIDO: Partido dos Trabalhadores – PT
ADV. Zulmir Miotto OAB/RS 50276
RESPONSÁVEIS: Leocacio Adilson Morlin e Maria Casagrande Marca
Rh.
Nos termos do artigo 38, da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário e seus responsáveis, através de publicação no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, para que, no prazo de 15 dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem
produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância para o processo de prestação de contas.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.
Nova Prata, 28 de março de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 52/2019 - 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 21-24.2018.6.21.0075
Prestação de Contas de Exercício Financeiro-2017 – Pedido de Providências
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
JUIZ ELEITORAL: Carlos Koester
PARTIDO: Partido Socialista Brasileiro – PSB
ADV. Yanara Amabili Rasnievski Ely OAB/RS 53934
RESPONSÁVEIS: João Guerino Rui e Tiago André Detogni
Rh.
Nos termos do artigo 38, da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário e seus responsáveis, através de publicação no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, para que, no prazo de 15 dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem
produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância para o processo de prestação de contas.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.
Nova Prata, 28 de março de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 53/2019 - 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 15-17.2018.6.21.0075
Prestação de Contas de Exercício Financeiro-2017 – Pedido de Providências
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
JUIZ ELEITORAL: Carlos Koester
PARTIDO: Partido Progressistas – PP
ADV. Odila Perin Fonseca OAB/RS 8243
RESPONSÁVEIS: Valdomiro Cortellini, Luiz Carlos Galvan
Rh.
Nos termos do artigo 38, da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário e seus responsáveis, através de publicação no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, para que, no prazo de 15 dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem
produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância para o processo de prestação de contas.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.
Nova Prata, 28 de março de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 54/2019 - 75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 20-39.2018.6.21.0075
Prestação de Contas de Exercício Financeiro-2017 – Pedido de Providências
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
JUIZ ELEITORAL: Carlos Koester
PARTIDO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
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ADV. Umberto Luiz Carnevalli OAB/RS 52934
RESPONSÁVEIS: Luiz Carlos dos Santos e Giovani Dutra
Rh.
Nos termos do artigo 38, da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário e seus responsáveis, através de publicação no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, para que, no prazo de 15 dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem
produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância para o processo de prestação de contas.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos.
Nova Prata, 28 de março de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.

83ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 006/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO, Juíza Eleitoral da 083ª Zona de Sarandi-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua João Tesser, 702, Vila
Maria, em Sarandi, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95 e do
art. 45, I da Resolução TSE n. 23.546/17, o nome dos Partidos Políticos e responsáveis que apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2017.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2017, dos seguintes partidos
políticos:
- SOLIDARIEDADE de Sarandi-RS.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Sarandi-RS, 1 de abril de 2019.
Eu, Wellerson Cioglia Júnior, Chefe de Cartório da 083ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-45.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - MDB - SARANDI (ADV(S) MARCIO CESAR SCHIO-OAB 78543)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON TADEU CEZIMBRA, LUIZ ZAMBIAZI NETO, CLÓVIS ASCHI E RONALDO JOSÉ ASCHI (ADV(S) MARCIO
CESAR SCHIO-OAB 78543)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) do
município de SARANDI/RS, apresentadas intempestivamente em 05/06/2018.
Publicado edital n. 08/2018 no DEJERS (fl. 67/68.). O Ministério Público Eleitoral foi cientificado da apresentação das contas, em atendimento
ao § 1º, do art. 31, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 69).
Foi expedido Exame Preliminar (fl. 71/72), pois constatou-se a ausência de algumas peças fundamentais para análise das contas. A
agremiação partidária peticionou pela concessão de mais dez dias para complementar a documentação requerida (fl.77/78), prazo esse que
fora concedido (fl. 80). O partido respondeu a intimação juntando parcialmente os documentos requeridos (fls. 83/87).
Foi elaborado o Exame das Contas e Parecer Conclusivo pela aprovação com ressalvas(fl. 91/96) e no mesmo sentido, o órgão ministerial
opinou pela aprovação com ressalvas (fl. 97/98).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente, conforme o art. 28, da Resolução TSE n. 23.546/2017, que estabelece que o partido está
obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da Resolução TSE supracitada. Na análise da documentação não se verificam
irregularidades ou omissões a comprometer a regularidade da documentação trazida pelo partido, exceto a não apresentação do Parecer da
Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do Partido, sobre as respectivas contas, o que apresenta impropriedade que não compromete a
prestação de contas.
Verifico, portanto, que as contas preenchem os requisitos legais, ainda que apresentando impropriedades que não comprometem a sua
regularidade.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) do município de SARANDI/RS, referentes ao exercício financeiro de 2017.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Sarandi, 30 de março de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-23.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PT - SARANDI (ADV(S) EDERVAL OSMAR LAUER-OAB 83008)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDINOR ALBERTO LORINI, CELSO ROBERTO JACOBSEN GRANDO, IVANDRO MAGNABOSCO E CLAUDINOR
ALBERTO LORINI (ADV(S) EDERVAL OSMAR LAUER-OAB 83008)
Vistos.
Ante o teor do exame das contas (fl. 62/64), intimem-se as partes para se manifestarem sobre seu contéudo, querendo, no prazo de 30 dias,
conforme art. 35, §3º, inciso I da res. TSE n.º 23.546/2017.
Após, cumpra-se o restante do despacho da fl. 50.
Sarandi, 30 de março de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-83.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PT - NOVA BOA VISTA (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS RUBENICH E VANDERLEI WOLFART (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
Vistos.
Ante o teor do exame das contas (fl. 67/69), intimem-se as partes para se manifestarem sobre seu contéudo, querendo, no prazo de 30 dias,
conforme art. 35, §3º, inciso I da res. TSE n.º 23.546/2017.
Após, cumpra-se o restante do despacho da fl. 45.
Sarandi, 30 de março de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

91ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 1-48.2019.6.21.0091
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais
PROCEDÊNCIA: Sede Nova
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
VÍTIMA(S) : INÊS DE FÁTIMA DE OLIVEIRA LEIDS
AUTOR DO FATO(S) : ELIETE KONRAD DA SILVA E JOELSON PAIM DA SILVA (ADV(S) EMANUEL CARDOSO-OAB 37283)
Vistos.
Acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Determino o arquivamento do feito.
Crissiumal, 29 de março de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-26.2016.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015
PROCEDÊNCIA: Taquaruçu do Sul
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) JULIANO GUERRA-OAB 74309)
RESPONSÁVEL(S) : IDAIR FRANCISCO DE BONA E ARISTIDES PEREIRA DA LUZ (ADV(S) JULIANO GUERRA-OAB 74309), JULIANO
GUERRA
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Vistos.
Recebida a informação de inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado, conforme o art. 13, I, "d" da
Resolução TRE-RS 298/2017, intime-se o órgão partidário municipal, na pessoa do advogado, para que promova o pagamento do valor devido
nos termos da decisão transitada em julgado, ou requeira seu parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal - CADIN.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 29 de março de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

99ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 99 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-26.2018.6.21.0099
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017
PROCEDÊNCIA: Três Palmeiras
JUIZ ELEITORAL: DAVI DE SOUSA LOPES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ARTEMIO ARTUR BEUTLER-OAB 91398 E CLAUDIO CASARINOAB 10794)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO FERREIRA DA LUZ, JULIANO DA SILVA, ARTEMIO ARTUR BEUTLER E LUIZ GETULIO CONRADO
MACHADO (ADV(S) ARTEMIO ARTUR BEUTLER-OAB 91398 E CLAUDIO CASARIN-OAB 10794)
Vistos.
Trata- se prestação de contas partidária do Partido Democrático Trabalhista – PDT do município de Três Palmeiras, referente ao exercício
financeiro de 2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente em 03/05/2018.
Publicados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, bem como entregue cópia dos mesmos ao Ministério Público
Eleitoral (fls. 61/62).
Após, transcorreu "in albis" o prazo para exame ou cópia dos autos e para impugnação à prestação de contas (fl. 63).
Em exame preliminar (fl. 64), solicitou-se a apresentação de documentos complementares, previstos na Resolução TSE 23.464/2015.
O partido e os responsáveis foram intimados (fl. 64) e apresentaram manifestação (fls. 68/71).
Apresentado Exame de Contas pela unidade técnica, foram constatadas falhas e, em razão disso, recomendou-se a intimação do partido para
se manifestar a respeito do Exame (fls. 74/76).
Realizada a intimação (fl. 78), não houve qualquer manifestação no prazo fixado (fl. 79).
Em seguida, foi emitido Parecer Conclusivo recomendando-se a desaprovação das contas, em razão das irregularidades apontadas (fls.
81/82).
Após, dada vista ao Ministério Público Eleitoral, o órgão apresentou parecer, também, pela desaprovaçãodas contas (fl. 84).
Na sequência, o órgão partidário e seus responsáveis foram citados para oferecer defesa e indicar provas a produzir (fls. 86/87) e o prazo para
manifestação transcorreu "in albis" (fl. 88).
Por fim, foi encerrada a instrução processual e concedido prazo às partes para alegações finais (fl. 89). O partido não se manifestou (fl. 91) e o
MPE reiterou os termos do parecer anteriormente apresentado (fl. 92).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, verifica-se que foram observadas as seguintes irregularidades nas contas: as despesas comprovadas nas fls. 42 e 43, no
valor de R$ 198,40 e R$ 157,20, respectivamente, as quais se referem a pagamento de “Serviços Cartorários” e “Materiais de Expediente” não
poderiam ter sido quitadas por meio de doação estimável em dinheiro, uma vez que estas doações devem configurar doação ou cessão
temporária de bem do patrimônio do doador ou recebimento de serviços que sejam produto da atividade do doador (art. 14, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.464/15). A doação deveria ter sido depositada diretamente na conta bancária do partido político.
De fato, não há como afastar as irregularidades mencionadas acima.
As despesas com emolumentos e materiais de expediente não consistem, de nenhuma forma, em serviço que seja produto da atividade do
doador ou bem do patrimônio deste, de modo que não podem ser objeto de doação estimável em dinheiro, razão pela qual se configura a
irregularidade, nos termos do art. 14, § 2º, da Resolução TSE nº 23.464/15.
Essas irregularidades comprometem a integralidade da prestação de contas, razão pela qual estas merecem ser desaprovadas, em
consonância com o disposto no art. 46, inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT do município de Três Palmeiras, referente
ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015, e determino a suspensão, com
perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo prazo de 03 (três) meses, com fulcro no art. 47, inciso I c/c art. 49, §2º, ambos da Resolução
TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e demais providências, arquive-se.
Nonoai, 29 de março de 2019
DAVI DE SOUSA LOPES
Juiz Eleitoral da 099ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2019 - 99 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-71.2018.6.21.0099
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017
PROCEDÊNCIA: Três Palmeiras
JUIZ ELEITORAL: DAVI DE SOUSA LOPES
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) SIMONE VILLA FICAGNA-OAB 66696)
RESPONSÁVEL(S) : JOELCI PEDRO LAZZAROTTO, VALDINEI CLARO MACIEL, OLCINEI PEDRO ECHER E JAIME JORGE ECKER
(ADV(S) SIMONE VILLA FICAGNA-OAB 66696)
Vistos.
Trata- se prestação de contas partidária do Partido Progressista – PP do município de Três Palmeiras, referente ao exercício financeiro de
2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente em 15/05/2018.
Publicados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, bem como entregue cópia dos mesmos ao Ministério Público
Eleitoral (fls. 68/69).
Após, transcorreu "in albis" o prazo para exame ou cópia dos autos e para impugnação à prestação de contas (fl. 70).
Em exame preliminar (fl. 71), solicitou-se a apresentação de documentos complementares, previstos na Resolução TSE 23.464/2015.
Após intimado, o partido apresentou novos documentos (fls. 74/78).
Apresentado Exame de Contas pela unidade técnica, foram constatadas falhas e, em razão disso, recomendou-se a intimação do partido para
se manifestar a respeito (fls. 81/83).
Realizada a intimação (fl. 85), não houve qualquer manifestação no prazo fixado (fl. 86).
Em seguida, foi emitido Parecer Conclusivo recomendando-se a desaprovação das contas, em razão das irregularidades apontadas (fls.
88/90).
Após, dada vista ao Ministério Público Eleitoral, o órgão apresentou parecer, também, pela desaprovação das contas (fl. 92).
Na sequência, o órgão partidário e seus responsáveis foram citados para oferecer defesa e indicar provas a produzir (fls. 94/95) e o prazo para
manifestação transcorreu "in albis" (fl. 96).
Por fim, foi encerrada a instrução processual e concedido prazo às partes para alegações finais (fls. 97/98). O partido não se manifestou (fl. 99)
e o MPE reiterou os termos do parecer anteriormente apresentado (fl. 100).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, verifica-se que foram observadas as seguintes irregularidades nas contas:
a) As despesas comprovadas nas fls. 47 e 61, no valor de R$ 88,50 e R$ 181,40, respectivamente, as quais se referem a pagamento de
“Serviços Cartorários” e “Materiais de Expediente” não poderiam ter sido quitadas por meio de doação estimável em dinheiro, uma vez que
estas doações devem configurar doação ou cessão temporária de bem do patrimônio do doador ou recebimento de serviços que sejam produto
da atividade do doador (art. 14, § 2º, da Resolução TSE nº 23.464/15). A doação deveria ter sido depositada diretamente na conta bancária do
partido político;
b) Conforme dispõe o art. 18, § 4º, da Resolução TSE nº 23.464/15, os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque
nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19 desta
Resolução. Os gastos comprovados às fls. 45 e 46, no valor de R$ 30,00 e R$ 99,20, respectivamente, não foram realizados desta forma. Além
disso, para a constituição de Fundo de Caixa, na forma do referido art. 19, para gastos de pequeno vulto, necessário que os recursos
destinados à respectiva reserva não ultrapassem 2% dos gastos lançados no exercício anterior. No Exercício 2016, foram registrados gastos
totalizando R$ 1.400,41, sendo 2% deste valor equivalente a R$ 28,00.
De fato, não há como afastar as duas irregularidades mencionadas acima.
As despesas com emolumentos e materiais de expediente não consistem, de nenhuma forma, em serviço que seja produto da atividade do
doador ou bem do patrimônio deste, de modo que não podem ser objeto de doação estimável em dinheiro, razão pela qual se configura a
irregularidade, nos termos do art. 14, § 2º, da Resolução TSE nº 23.464/15.
Em relação aos pagamentos das fls. 45 e 46, realmente houve infringência ao art. 18, § 4º, da Resolução TSE nº 23.464/15, posto que os
valores superaram 2% dos gastos do exercício anterior e, portanto, deveriam ter sido feitos na forma prevista no art. 19 da referida Resolução.
Essas duas irregularidades comprometem a integralidade da prestação de contas, razão pela qual estas merecem ser desaprovadas, em
consonância com o disposto no art. 46, inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido Progressista – PP do município de Três Palmeiras, referente ao exercício
financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015, e determino a suspensão, com perda, de
novas cotas do Fundo Partidário, pelo prazo de 03 (três) meses, com fundamento no art. 47, inciso I c/c art. 49, §2º, ambos da Resolução TSE
n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e demais providências cabíveis, arquive-se.
Nonoai, 29 de março de 2019
DAVI DE SOUSA LOPES
Juiz Eleitoral da 099ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 48/2019 - 99 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-56.2018.6.21.0099
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017
PROCEDÊNCIA: Nonoai
JUIZ ELEITORAL: DAVI DE SOUSA LOPES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) SILVANA TEREZINHA MAGRI-OAB 27118)
RESPONSÁVEL(S) : NELSO DOS SANTOS, ELI PAULO ZANELA, ANDRE LUIZ MOREIRA HYPOLITO E VANDERLEY DE CHAVES
FORTES (ADV(S) SILVANA TEREZINHA MAGRI-OAB 27118)
Vistos.
Trata- se prestação de contas partidária do Partido dos Trabalhadores – PT do município de Nonoai, referente ao exercício financeiro de 2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente em 10/05/2018.
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Publicados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, bem como entregue cópia dos mesmos ao Ministério Público
Eleitoral (fls. 52/53).
Após, transcorreu "in albis" o prazo para exame ou cópia dos autos e para impugnação à prestação de contas (fl. 54).
Em exame preliminar (fl. 55), solicitou-se a apresentação de documentos complementares, previstos na Resolução TSE 23.464/2015.
O partido e os responsáveis foram intimados e não se manifestaram (fls. 57/58).
Apresentado Exame de Contas pela unidade técnica, foram constatadas falhas e, em razão disso, recomendou-se a intimação do partido para
se manifestar a respeito do Exame (fls. 65/68).
Realizada a intimação (fl. 70), não houve qualquer manifestação no prazo fixado (fl. 71).
Em seguida, foi emitido Parecer Conclusivo recomendando-se a desaprovação das contas, em razão das irregularidades apontadas (fls.
73/75).
Após, dada vista ao Ministério Público Eleitoral, o órgão apresentou parecer, também, pela desaprovação das contas (fl. 77).
Na sequência, o órgão partidário e seus responsáveis foram citados para oferecer defesa e indicar provas a produzir (fls. 79/80) e o prazo para
manifestação transcorreu "in albis" (fl. 81).
Por fim, foi encerrada a instrução processual e concedido prazo às partes para alegações finais (fl. 82). O partido não se manifestou (fl. 84) e o
MPE reiterou os termos do parecer anteriormente apresentado (fl. 85).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Quando da análise das contas, foi apontada possível irregularidade consistente em doações oriundas de Fonte Vedada, referentes a
contribuições ao partido efetuadas pelo Sr. Helio Jose Mossi, Diretor de Escola, no valor total de R$ 120,00 (cento e vinte reais), e pela Sra.
Adriana Vigne Xavier, Vice-Diretora de Escola, no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Dispõe o art. 12, inciso IV, e §1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
(...)
IV – autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
Entendo que as contribuições mencionadas se enquadram na vedação do citado dispositivo, pois os ocupantes de cargo de Diretor e ViceDiretor de Escola, de fato, exercem cargo de direção na administração pública direta.
Esse tem sido o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES DE FONTES VEDADAS. CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS. CONCEITO DE AUTORIDADE. MINORADO O VALOR DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. REDUZIDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
PROVIMENTO PARCIAL. Constituem recursos oriundos de fontes vedadas as doações a partidos políticos realizadas por titulares de cargos
demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta que detenham condição de autoridades, vale dizer, que desempenhem função de
direção ou chefia. No caso, contribuições recebidas de chefes de gabinetes, secretários municipais, diretores de escola, coordenador de
serviços e chefe de departamento. Ainda que legítima a autonomia dos partidos políticos no desempenho de suas funções constitucionais, não
pode a previsão estatutária de contribuição dos filiados se contrapor à legislação eleitoral. Tratando-se de cargo dotado de poder de
autoridade, também o filiado é considerado como fonte vedada para fins de doação eleitoral. Afastado, entretanto, o entendimento com relação
aos cargos de assessoria, não enquadrados no conceito de autoridade pública. Minorado o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Redução do prazo de suspensão de recebimento das quotas do Fundo Partidário, em atenção aos parâmetros fixados no art. 37, § 3º, da Lei
dos Partidos Políticos. Provimento Parcial.
(RECURSO n 1125, ACÓRDÃO de 09/11/2017, Relator DR. EDUARDO AUGUSTO DIAS BAIN, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-RS, Tomo 203, Data 13/11/2017, Página 5)
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
REALIZADA POR TITULARES DE CARGOS PÚBLICOS. PODER DE AUTORIDADE. LICITUDE DOS RECURSOS RECEBIDOS DOS
DETENTORES DE MANDATO ELETIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. VALORES REPASSADOS PELO DIRETÓRIO NACIONAL AO
MUNICIPAL. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DAS ESFERAS. REFORMA DA SENTENÇA. DIMINUIÇÃO DO VALOR PARA
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. AFASTADA A SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANTIDAS A PENA DE
MULTA E A DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
Configuram recursos de fontes vedadas as doações a partidos políticos advindas de titulares de cargos demissíveis ad nutum da administração
direta ou indireta que tenham a condição de autoridades, vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia. No caso, recebimento de
valores provenientes de titulares de cargos públicos com poder de autoridade: vice-prefeito; secretário municipal; chefe de serviço;
coordenador; diretor; chefe de gabinete; vereador; vice-diretor e dirigente de serviços. Excluídos da proibição normativa os detentores de
mandato eletivo, consideradas fontes lícitas após entendimento firmado por este Tribunal. Doações oriundas de repasse do diretório nacional
da agremiação partidária, identificadas no exame da prestação de contas do diretório municipal do partido. Inconfundíveis as contas das duas
esferas, de maneira que o recolhimento da quantia irregularmente recebida somente pode ser determinado, de forma autônoma e
independente, pelo órgão jurisdicional competente para o exame da contabilidade da direção nacional. Reforma da sentença para diminuir o
valor a ser recolhido ao Erário, considerando o montante efetivamente arrecadado pela agremiação, e afastar comando de suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário. Mantidas, a desaprovação das contas e a pena de multa. Parcial provimento.
(Recurso Eleitoral n 4994, ACÓRDÃO de 26/01/2018, Relator DR. SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: DEJERS - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 15, Data 31/01/2018, Página 2 )
Tal irregularidade compromete a integralidade da prestação de contas, razão pela qual esta merece ser desaprovada, em consonância com o
disposto no art. 46, inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015.
O valor de R$ 300,00 (trezentos reais), que representa o total das contribuições irregulares, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 49, caput, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT do município de Nonoai, referente ao exercício
financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015, e determino:
a) a suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo prazo de 03 (três) meses, com fundamento no art. 47, inciso I c/c art. 49,
§2º, ambos da Resolução TSE n. 23.464/2015;
b) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), oriundo de fonte vedada, acrescido de 5% (cinco por cento) de
multa, conforme o art. 49, caput, da mesma Resolução.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e demais providências cabíveis, arquive-se.
Nonoai, 29 de março de 2019
DAVI DE SOUSA LOPES
Juiz Eleitoral da 099ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 49/2019 - 99 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-87.2017.6.21.0167
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Três Palmeiras
JUIZ ELEITORAL: DAVI DE SOUSA LOPES
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) GIOVANE SPANNER-OAB 89116)
RESPONSÁVEL(S) : OLCINEI PERDRO ECHER E JAIME JORGE ECKER (ADV(S) GIOVANE SPANNER-OAB 89116)
Vistos.
Diante da certidão de fl. 118, acolho a justificativa apresentada e, para fins de aplicação da penalidade prevista na sentença, altero a data de
1º/01/2019 para 1º/06/2019, para o início da suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário, a fim de aplicar o disposto no art. 49, §
2º, da Resolução 23.464/15.
Com o retorno dos Avisos de Recebimento, arquivem-se os autos com baixa.
Nonoai, 29 de março de 2019
DAVI DE SOUSA LOPES
Juiz Eleitoral da 099ª ZE

104ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 61-16.2018.6.21.0104
Notícia de suposto crime - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Promoção de Desordem nos Trabalhos Eleitorais PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Arroio do Meio
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
NOTICIANTE(S) : MESÁRIA DA SEÇÃO 76 DE ARROIO DO MEIO - CELINA MENEGHINI FREHLICH
VÍTIMA(S) : MESÁRIA - CELINA MENEGHINI FREHLICH, MESÁRIA - BRUNA LETÍCIA THOMAS E MESÁRIO - FELIPE SCHNEIDER GRUN
NOTICIADO(S) : CLAUDIO CORREA DA SILVA
Vistos.
Verifica-se o cumprimento da transação penal pelo demandado, (fl. 35).
Desse modo, acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl. 38), pelos seus próprios fundamentos jurídicos e julgo extinta a
punibilidade do autor do fato, Claudio Correa da Silva, devido ao cumprimento integral das condições da transação penal.
Anote-se no SACEL - Sistema de Antecedentes Criminais Eleitorais.
Intimem-se e após arquive-se.
Arroio do Meio, 29 de março de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE

105ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 008/2019
A Excelentíssima Juíza Eleitoral da 105ª Zona Eleitoral Greice Witt, após reiteradas tentativas de notificação do órgão estadual do PARTIDO
POPULAR SOCIALISTA – PPS que resultaram negativas FAZ SABER a todos que, por este Juízo, com endereço na Rua Tiradentes, 160,
CEP 93700-00 – Campo Bom/RS se processa a Prestação de Contas de Exercício Financeiro, exercício 2017, PC 53-36.2018.6.21.0105. É o
presente Edital expedido, considerando o fim de vigência do órgão municipal em 17/09/2017, sem sucessor; considerando as reiteradas
tentativas frustradas de notificar o órgão estadual do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS; NOTIFICA o órgão estadual da agremiação
em questão para que, nos termos do art. 28, §§ 4º e 5º, c/c art. 30, inciso I, alínea a, todos da Resolução-TSE 23.546/17, cumpra com a
obrigação de prestar as contas do órgão municipal de Campo Bom/RS, exercício 2017, identificando os dirigentes partidários de acordo com o
período de atuação, sob pena do órgão municipal ter as contas julgadas como não prestadas.
PRAZO DO EDITAL: 15 (quinze) dias
PRAZO PARA A PRÁTICA DO ATO: 3 (três) dias contados a partir do esgotamento do prazo do edital.
O presente edital permanecerá, durante o referido período, afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral –
DEJERS.
Campo Bom, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. E para constar, _____ José Afonso Beraldin da Silva, Chefe
do Cartório Eleitoral da 105ª ZRS, lavrei e conferi o presente Edital, que vai assinado pela Excelentíssima Juíza Eleitoral.
GREICE WITT
Juíza Eleitoral da 105ª ZE
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2019 - 105 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 190-86.2016.6.21.0105
NOTÍCIA-CRIME - Crimes Eleitorais - Crimes contra a Propaganda Eleitoral - Uso, na Propaganda Eleitoral, de Símbolo de Órgãos de Governo
- PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - TRANSAÇÃO PENAL
PROCEDÊNCIA: Campo Bom
JUÍZA ELEITORAL: GREICE WITT
NOTICIANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 105ª ZRS
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
NOTICIADO(S) : MAICON JOSUÉ DA SILVA - 55100 (ADV(S) FRANCIELE KOZLOWSKI-OAB 76891)
Vistos.
Considerando o certificado às fls. 80, REVOGO o benefício da transação penal.
Intimem-s o Ministério Público e o autor do fato.
Diligências legais.
Campo Bom, 29 de março de 2019
GREICE WITT
Juíza Eleitoral da 105ª ZE

111ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: Rp - 44-61.2015.6.21.0111
REPRESENTAÇÃO - Doação de recursos acima do limite legal
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTE(S) : J.E.I. EIRELI (ADV(S): Alessandra Machado Silva, OAB/RS 103128, e Antônio Mário Sant'ana Bianchi, OAB 47170)
Vistos.
O Ministério Público ajuizou representação eleitoral em face de J.E.I. – EIRELI, pessoa jurídica já identificada, e seu titular, F. G., igualmente já
identificado, imputando-lhes a prática de doação irregular, posto que superior ao limite legalmente previsto no artigo 81, § 1º, da Lei 9.504/97.
Juntou documentos e postulou a aplicação da pena de multa e proibição de participar de licitações públicas e de contratar com o Poder Público
pelo prazo de cinco anos.
Citada, a parte ré apresentou defesa, fl.30, alegando, preliminarmente, a inépcia da representação, sustentando que não houve a definição dos
valores que estariam acima do patamar de doação permitido.
No mérito, rechaça a imputação, alegando que se trata de doador pessoa física, cujo percentual a incidir deve ser 10% e não 2%, isentando-se
o réu da infração descrita na inicial.
Instruído o feito, sobrevieram manifestações da Acusação e da Defesa, cada qual postulando para si favorável o deslinde do feito.
Relatei sucintamente.
Passo a decidir.
A tese defensiva, no sentido de que o percentual a ser aplicado é relativo à pessoa física (e não jurídica) encontra amparo na jurisprudência do
TRE-RS, conforme ilustra a ementa abaixo:
RE 1669 (DEJERS Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RS. Tomo 86, 19/05/2014, pp. 3-4.)
Recurso. Representação. Doação para campanha eleitoral acima do limite legal. Pessoa jurídica. Eleições 2012. Improcedência da
representação no juízo originário, haja vista o magistrado ter adotado o entendimento de que a quantia excedente ao limite legal de 2%,
aplicável às pessoas jurídicas, no caso, incidiria no princípio da insignificância por seu diminuto valor. A atividade como empresário individual
não é, por si só, causa de aquisição de personalidade jurídica distinta da pessoa física, devendo sujeitar-se à disposição legal dirigida
especificamente às pessoas físicas previstas no artigo 23 da Lei n. 9.504/97. Não verificada a extrapolação ao limite estabelecido pelo § 1º do
art. 23 da Lei das Eleições. Provimento negado.
No caso dos autos, oportunizou-se a produção de prova quanto aos rendimentos do réu, enquanto pessoa física. Assim, juntou-se a fl.94, o
comprovante de rendimentos do réu, por meio da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, conforme fora requerido por esse Juízo.
Do conteúdo do CD disponibilizado, verifica-se que o réu obteve, no ano de 2013, ganhos tributáveis de R$784.837, 40.
A representação aponta uma doação no valor de R$5.000,00, portanto, bastante inferior ao patamar legalmente permitido para pessoa física,
que é de 10% sobre os rendimentos brutos, razão suficiente para que seja julgada improcedente a presente representação.
Isso posto, julgo improcedente a representação.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Porto Alegre, 26 de março de 2019.
Roberto Arriada Lorea,
Juiz Eleitoral da 111ª ZE.
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138ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 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.
Tendo em vista a manifestação do Ministério Público Eleitoral, determino a abertura de vista aos interessados para manifestação sobre as
informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias, consoante previsto no art. 30 da Res. TSE n. 23.464/2015.
Intimem-se por meio de publicação de nota de expediente no DEJERS.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Casca, 01 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 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.
Tendo em vista a manifestação do Ministério Público Eleitoral, determino a abertura de vista aos interessados para manifestação sobre as
informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias, consoante previsto no art. 30 da Res. TSE n. 23.464/2015.
Intimem-se por meio de publicação de nota de expediente no DEJERS.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Casca, 01 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 152-04.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Vanini
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) ANDREZA DAL MOLIN-OAB 74224, CLAUDIA RIVA-OAB 104.525, CARLOS
ALBERTO BONAMIGO-OAB 74207 E THALES ANDRE TIBOLA-OAB 94301)
RESPONSÁVEL(S) : CELIO COLLE E CARLITOS NATALINO COLE (ADV(S) ANDREZA DAL MOLIN-OAB 74224, CLAUDIA RIVA-OAB
104.525, CARLOS ALBERTO BONAMIGO-OAB 74207 E THALES ANDRE TIBOLA-OAB 94301)
Vistos em correição.
Apresentado 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, 01 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE

148ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-63.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (ADV(S) ÉLIO FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
RESPONSÁVEL(S) : GENOIR CONCI E DIEGO ALESSANDRO GUARNIERI (ADV(S) ÉLIO FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
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Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Popular Socialista - PPS do Município de Erechim/RS, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 07/03/2019 (fls. 02/04).
Publicado o edital n. 013/2019 (fl.09), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 10).
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 12).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 14).
É o relatório.
Passo a decidir.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração determinada pela legislação
eleitoral.
Verifica-se, também, que não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
Ante o exposto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Popular Socialista - PPS do Município de
Erechim/RS, relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 29 de março de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-33.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Barão de Cotegipe
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) VANIA SZYMANSKI SCANDOLARA-OAB 75700)
RESPONSÁVEL(S) : EDIVAR SZYMANSKI E ALDERI TROMBETTA (ADV(S) VANIA SZYMANSKI SCANDOLARA-OAB 75700)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Barão de Cotegipe/RS, referente ao exercício de
2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 07/03/2019 (fls. 02/04).
Publicado o edital n. 013/2019 (fl.09), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 10).
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 12).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 14).
É o relatório.
Passo a decidir.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração determinada pela legislação
eleitoral.
Verifica-se, também, que não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
Ante o exposto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município
de Barão de Cotegipe/RS, relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 29 de março de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-78.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Barão de Cotegipe
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) LUCIANO DA SILVA BASSO-OAB 063793)
RESPONSÁVEL(S) : ELIANE FÁTIMA HALABURA FOLLADOR E JULIANO DEMSKI (ADV(S) LUCIANO DA SILVA BASSO-OAB 063793)
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Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do Município de Barão de Cotegipe/RS, referente ao
exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 07/03/2019 (fls. 02/04).
Publicado o edital n. 013/2019 (fl.09), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 10).
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 12).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 14).
É o relatório.
Passo a decidir.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração determinada pela legislação
eleitoral.
Verifica-se, também, que não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
Ante o exposto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
do Município de Barão de Cotegipe/RS, relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 29 de março de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-48.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (ADV(S) ANAXIMANDRO ZAMBONATTO PEZZIN-OAB 66923)
RESPONSÁVEL(S) : ANAXIMANDRO ZAMBONATTO PEZZIN E CLEOMAR JOÃO SEGA (ADV(S) ANAXIMANDRO ZAMBONATTO PEZZINOAB 66923)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Democratas - DEM do Município de Erechim/RS, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 07/03/2019 (fls. 02/04).
Publicado o edital n. 013/2019 (fl.09), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 10).
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 12).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 14).
É o relatório.
Passo a decidir.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas”.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração determinada pela legislação
eleitoral.
Verifica-se, também, que não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido.
Ante o exposto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo Democratas - DEM do Município de Erechim/RS,
relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Erechim, 29 de março de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
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155ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO N. 03/2019
PRAZO: 30 dias
O Doutor RODRIGO KERN FARIA, MM. Juiz Eleitoral da 155ª Zona de Augusto Pestana-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, será levado a leilão, nas datas, horas e locais abaixo
indicados o bem penhorado nos autos da Execução Fiscal n. 38-19.2015.6.21.0155., que a FAZENDA NACIONAL move contra NELSON
WILLE, neste Juízo situado na Rua Venâncio Aires, 2470, sala 206, com expediente externo das 12h as 19h.
Datas, horários, leiloeiro e local do leilão:
1ª praça– 08 de MAIO de 2019, às 10h
2ª praça– 20 de MAIO de 2019, às 10h
Leiloeiro: ROGÉRIO BRONZATTO
Local: FORUM AUGUSTO PESTANA/RS
Descrição do bem: Um terreno urbano, com área de 625 m2, situado na esquina das ruas José Norbert e Sete de Setembro, na cidade de
Augusto Pestana, confrontações: ao Norte na extensão de 25m, com terreno de Cesar Claudio Bauer; Sul, na mesma extensão, com a rua
Sete de Setembro; Leste, na extensão de 25m, com terreno de Nelson Wille; e, ao Oeste, na mesma extensão, com a rua José Norbert.
Contendo uma edificação comercial em alvenaria, com área de 278,60m2, e uma ampliação de depósito comercial em alvenaria, com área de
52,85m2, totalizando a área de 331,45m2 construídos, designadas pelo número 1.734, conforme matricula número 3434 do CRI da Comarca
de Augusto Pestana (fl.34). R$ 900.000,00.
Ônus: Hipotecado ao Banco Banrisul S.A.
CASO NÃO HAJA, no primeiro leilão, licitante que ofereça preço igual ou superior ao da avaliação, o bem será alienado a quem maior lance
oferecer no segundo leilão.
A arrematação será feita com dinheiro à vista, ou mediante caução idônea, cabendo ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro
(10%), bem como as despesas relativas à transferência do imóvel, se for o caso.
Por fim, caso não seja o devedor encontrado, fica desde já intimado da realização do leilão supramencionado.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Augusto Pestana-RS, 29 de março de 2019.
Eu, Roger Corá, Chefe de Cartório da 155ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
RODRIGO KERN FARIA,
Juíz Eleitoral.

162ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 012/2019 - 162ª ZE/RS
A Exma. Sra. Letícia Bernardes da Silva, MMª Juíza Eleitoral desta 162ª ZE, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos nº
23842/2019, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento PAE 23989/2019 do Sistema de Processo
Administrativo Eletrônico do TRE-RS, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste
Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, o Cartório da 162ª Zona Eleitoral eliminará os
documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Santa Cruz do Sul, 02 de abril de 2019.
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA,
Juíza Eleitoral

163ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 163 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 3-93.2019.6.21.0163
REQUERIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES GERAIS 2018- - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUIZ ELEITORAL: ROGER XAVIER LEAL
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) JOÃO CARLOS BORGES NÓBREGA-OAB 59827)
MUNICÍPIO(S) : RIO GRANDE
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do município de Rio Grande/RS referente às
eleições gerais de 2018.
As contas foram apresentadaS intespestivamente em 08.03.2019.
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O parecer técnico foi pela regularização das contas, tendo em vista os documentos apresentados refletirem adequadamente a movimentação
financeira e patrimonial do partido (fl. 21).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela admisão da regularidade das contas, uma vez que não existiram impugnações e não foram
detectadas irregularidades (fl. 23) .
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
A prestação de contas foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução do TSE nº 23.553/2017, não havendo irregularidades, apenas
a intempestividade na apresentação.
Ressalta-se que as contas do partido já foram julgadas como Não Prestadas, com trânsito em julgado no processo 31-95.2018.6.21.0163.
Logo, conclui-se, s.m.j, pela REGULARIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS, fulcro no Art 59, §1°, inc II da Resolução TSE 23.553/2017.
III- DISPOSITIVO.
Isso posto, julgo REGULARES as contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do município de Rio Grande-RS, relativas às
eleições gerais de 2018, nos termos do art. 83, §1°, da Resolução TSE n.º 23.553/17, a fim de suspender as consequencias oriundas da não
apresentação das contas previstas no Art 48 do mesmo diploma legal.
Procedam-se às comunicações aos órgãos de direção regional e nacional.
Após o trânsito em julgado, encaminhe-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul cópia desta decisão para as providências
cabíveis em relação à revogação da suspensão da anotação do registro do órgão de direção municipal do Partido Social Democrático -PSD do
município de Rio Grande-RS.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Rio Grande, 29 de março de 2019
ROGER XAVIER LEAL
Juiz Eleitoral da 163ª ZE

164ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
O Doutor Bento Fernandes de Barros Júnior, Juiz Eleitoral da 164ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Ferreira Vianna 1159, em
Pelotas, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31,§ 1º da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anual Exercício 2017, do diretório municipal da agremiação abaixo relacionada:
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial do seguinte partido:
Partido dos Trabalhadores (PT) de Capão do Leão.
Responsaveis: Wolke Luiz Aliandro Rodrigues (presidente) e Gustavo Domingues Rodrigues (tesoureiro)
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas anuais
dos demais. Findo o prazo acima, qualquer partido ou o Ministério Público terá 5 (cinco) dias para que possa impugná-las, bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/15.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral..
Pelotas-RS, 29/ 03/ 2019.
Eu, Rodrigo Weber, Chefe de Cartório da 164ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Bento Fernandes de Barros Júnior,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 10/2019
O Doutor Bento Fernandes de Barros Júnior, Juiz Eleitoral da 164ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este Juízo, situado na Avenida Ferreira Viana, 1159,
em Pelotas, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 28 §3º e art.45, I, da Res. 23.546/2017, a
Prestação de Contas Anual - Exercício 2013, do diretório municipal abaixo referido.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos:
Partido Social Liberal (PSL) do município de Pelotas/RS.
Representado por Marco Antônio da Rosa Marchand (presidente) e Mônica Moreira Schmidt (tesoureiro).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar ato que viole as prescrições
legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Pelotas-RS, 29/ 03/ 2019.
Eu, Rodrigo Weber Teixeira, Chefe de Cartório da 164ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Bento Fernandes de Barros Júnior,
Juiz Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 23/2019 - 164ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO CLASSE: PC - 70-89.2018.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: CAPÃO DO LEÃO/RS
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
ADV: FRANCIELE DE SOUZA NEVES. OAB/RS 98.241
RESPONSÁVEIS : LUIS CARLOS GAYER DE MENEZES e JONSELIO KICKHOFEL MARTINEZ
ADV: FRANCIELE DE SOUZA NEVES. OAB/RS 98.241
R.h.
Intime-se o partido para que supra a documentação conforme exame preliminar de fl. retro
Em 28/03/2019.
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE

165ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 29 dias de março de 2019, a Excelentíssima Senhora Marisa Gatelli, Juíza Eleitoral da 165ª Zona, FAZ SABER que o Cartório Eleitoral da
165ª Zona Eleitoral de Feliz-RS, de acordo com o Edital de ciência de Eliminação de Documentos n. 01/2019, publicado no DEJERS – Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 21.01.2019, procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos
referidos na Listagem de Eliminação de Documentos n. 1540/2019, anexada ao Processo Administrativo Eletrônico 1196/2015.
Feliz, 29 de março de 2019.
Marisa Gatelli
Juíza Eleitoral da 165ª Zona Eleitoral
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