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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PROCESSO 0603127-73.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603127-73.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANO DE MELLO VILLA DEPUTADO ESTADUAL, LUCIANO DE MELLO VILLA Advogado
do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791 Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/04/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 47/2019
REPUBLICAÇÃO – MUDANÇA DE HORÁRIO PARA AS 11 HORAS – (MANTÊM-SE OS PROCESSOS DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO)
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 11.04.2019 (quinta-feira, às 11:00 horas):
Relatora: Marilene Bonzanini 1)Proc. Classe RE N. 27582 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Candidato - Eleições 2016 - Cargo
- Prefeito - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Canoas. Recorrente(s): Lucia Elisabeh Colombo Silveira (Adv(s) Lúcia
Liebling Kopittke-OAB OAB/RS 14.201, Marcelo da Silva-OAB OAB/RS 87.183 e Rafael Morgental Soares-OAB OAB/RS 105.182).
Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Rafael da Cás Maffini 2)Proc. Classe INQ N. 371 - Notícia Crime - Cargo - Prefeito - Vice-Prefeito - Crime Eleitoral - Corrupção Ou
Fraude - Pedido de Declinação de Competência. Procedência: Guarani das Missões. Investigado(s): Jeronimo Jaskulski, Leandro Inacio
Wastowski e Eliseu Chagas da Rosa.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 02.04.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
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, Quarta-feira, 03 de Abril de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 60, Página: 3

PROCESSO 0603615-28.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603615-28.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: AUGUSTO CEZAR DE OLIVEIRA, ELEICAO 2018 AUGUSTO CEZAR DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760 Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/04/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602094-48.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602094-48.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIA ELISABETH COLOMBO SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, LUCIA ELISABETH
COLOMBO SILVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: MELCHIADES HERTCERT NETO - RS69051 Advogado do(a) REQUERENTE:
MELCHIADES HERTCERT NETO - RS69051
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/04/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602832-36.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602832-36.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 BEATRIZ ERNA DEPPE DEPUTADO ESTADUAL, BEATRIZ ERNA DEPPE Advogado do(a)
REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667 Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES
FORTES - MG131667
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/04/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603071-40.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603071-40.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANDREA VIEIRA DUARTE SILVA DEPUTADO FEDERAL, ANDREA VIEIRA DUARTE SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537, PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES MG131667 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 11/04/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603475-91.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603475-91.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANO SALOMONI FRAGA DEPUTADO ESTADUAL, FABIANO SALOMONI FRAGA Advogado
do(a) REQUERENTE: EVERTON ADILSON RENNER - RS060862 Advogado do(a) REQUERENTE: EVERTON ADILSON RENNER RS060862
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/04/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603452-48.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603452-48.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
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Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIO CEZAR JORGE MARTINS DEPUTADO FEDERAL, JULIO CEZAR JORGE MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIO CEZAR JORGE MARTINS - RS049453 Advogado do(a) REQUERENTE: JULIO CEZAR JORGE
MARTINS - RS049453
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/04/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603075-77.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603075-77.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 TAUA VAZ NEY DEPUTADO ESTADUAL, TAUA VAZ NEY Advogado do(a) REQUERENTE:
JOSE LUIS BLASZAK - RS107055 Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/04/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603125-06.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603125-06.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEONARDO DE OLIVEIRA DUARTE DEPUTADO ESTADUAL, LEONARDO DE OLIVEIRA
DUARTE Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791 Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO
ALVES - RS67791
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 11/04/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 71-57.2013.6.21.0000 PROTOCOLO: 330602013
RELATOR(A): MARILENE BONZANINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2012 - EXECUÇÃO DE
JULGADO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (Adv(s) Paulo Renato Gomes Moraes OAB/RS 9.150)
Vistos.
Em face do pedido de cumprimento de sentença da UNIÃO, movida em desfavor do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA - PPS (fls. 450-1), com fulcro no artigo 523 do Código de Processo Civil, intime-se o executado, na pessoa de seu procurador
constituído (fl. 171), para realizar o pagamento de R$ 23.120,16 (vinte e três mil, cento e vinte reais e dezesseis centavos) no prazo de quinze
dias - sob pena de aplicação de multa e condenação em honorários advocatícios, no percentual de dez por cento.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 01 de abril de 2019.
Desa. Marilene Bonzanini,
Relatora.
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
INTIMAÇÃO
De ordem do Exmo Relator Substituto, em cumprimento ao r. decisum (ID 2187083), intimo as partes que foi agendado pela Secretaria de
Tecnologia da Informação (STI), o procedimento de extração de dados dos aparelhos de telefonia móvel celular das testemunhas Sílvia Ortolan
e Samuel dos Santos Pasqualini, para comparecimento no plenário Des. Sisínio Bastos de Figueiredo (Plenarinho) do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Sul, sito à Rua Duque de Caxias, 350, 4º andar, no dia 04/04/2019, das 14h às 16h.
Em 1º de abril de 2019.
Carlos Vinicios de Oliveira Cavalcante,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais.
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Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO 0602943-20.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602943-20.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 HEITOR JOSE SCHUCH DEPUTADO FEDERAL, HEITOR JOSE SCHUCH
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
Trata-se de prestação de contas de HEITOR JOSE SCHUCH, candidato ao cargo de deputado federal, julgadas aprovadas com ressalvas, em
3.12.18, com determinação de devolução de recolhimento da quantia de R$ 14.292,41 (quatorze mil duzentos e noventa e dois reais e
quarenta e um centavos) ao Tesouro Nacional por utilização indevida do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Na data de 14.12.18, o candidato juntou ao feito (ID 1535583) comprovante bancário de recolhimento de R$ 14.292,41 à União, cuja cópia da
Guia de Recolhimento da União respectiva veio aos autos em 24.1.19.
No despacho ID 1721583, com base no art. 82, § 2º, da Res. TSE n. 23.553/17, foi ordenada a efetivação de cálculo de atualização dos
valores e o fornecimento de guia de recolhimento da diferença.
Ante a juntada ao feito da comprovação de pagamento da quantia pertinente à atualização monetária, foi reconhecido, despacho de ID
1905483, o cumprimento integral da determinação contida do acórdão.
Contudo, aportou nos autos, ID 2086283, informação da Secretaria de Controle Interno e Auditoria do Tribunal apontando que, em consulta ao
SISGRU (sistema disponibilizado pela União para consulta de guias de recolhimentos - GRU pagas), até a data de 13.3.19 não foi identificada
a compensação bancária do valor que o interessado foi condenado a recolher à União.
Decido.
Tendo em conta a informação retrorreferida, torno sem efeito o despacho que reconheceu a quitação do débito.
Determino a intimação, na pessoa do representante legal do candidato, para que em 10 (dez) dias a contar da publicação, comprove o efetivo
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia R$ 14.292,41 ou requeira o fornecimento de GRU, com valores atualizados.
Permanecendo silente, encaminhe-se as cópias pertinentes à AGU.
Publique-se.
Porto Alegre, 25 de março de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0603182-24.2018.6.21.0000
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - 0603182-24.2018.6.21.0000
RELATOR: MARILENE BONZANINI
Agravante(s): COLIGAÇÃO RIO GRANDE DA GENTE 45-PSDB / 14-PTB / 10-PRB / 23-PP/31-PHS / 18-REDE / 11-PP, EDUARDO
FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE, RANOLFO VIEIRA JUNIOR, PAULA SCHILD MASCARENHAS Advogados: CAETANO CUERVO LO
PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799, EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, JOSE LUIS
MARASCO CAVALHEIRO LEITE - RS5889
Agravado: COLIGAÇÃO POR UM RIO GRANDE JUSTO 13-PT / 65-PC DO B Advogados: OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO - RS30847,
IAN CUNHA ANGELI - RS86860B, MARCELO GAYARDI RIBEIRO - RS57139, EDSON LUIS KOSSMANN - RS47301, MARITANIA LUCIA
DALLAGNOL - RS25419, MAICON DUARTE KUHN - RS111478
Vistos, etc.
Recebo o agravo interposto por EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE, RANOLFO VIEIRA JÚNIOR e COLIGAÇÃO RIO GRANDE
DA GENTE (PSDB, PTB, PPS, PRB, PHS, REDE, PP) (ID 2051433). Intime-se o agravado, para que, no prazo de três dias, querendo,
apresente as suas contrarrazões ao agravo e ao recurso especial (art. 279, § 3.º, do Código Eleitoral). Após, remetam-se os autos ao c.
Tribunal Superior Eleitoral, com minhas homenagens. Publique-se. Cumpra-se. Porto Alegre, 25 de março de 2019. DESEMBARGADOR
JORGE LUÍS DALL'AGNOL, Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602846-20.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602846-20.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA DO ROSARIO NUNES DEPUTADO FEDERAL, MARIA DO ROSARIO NUNES
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIO MEDEIROS FELIX - RS77679, CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - RS94526
DECISÃO
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral de MARIA DO ROSÁRIO NUNES, candidata ao cargo de deputado federal no pleito de
2018, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da utilização de recursos de origem não identificada.
Intimada para recolher o valor de 3.588,56 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), a candidata acostou ao feito
comprovante do tempestivo recolhimento da integralidade da quantia (ID 1943333). Assim, provada a quitação, declaro extinto o débito. Anotese. Publique-se. Arquive-se. Porto Alegre, 26 de março de 2019. DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL, Presidente do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Despachos
PROCESSO 0603524-35.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0603524-35.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALTER MARTINS DEPUTADO ESTADUAL, VALTER MARTINS
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Advogado do(a) REQUERENTE: ANAI MARIA DE SOUZA - RS26856
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALTER MARTINS DEPUTADO ESTADUAL, VALTER MARTINS
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 2196333, 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, 2 de abril de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602320-53.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602320-53.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, MARISA AMARAL MEDEIROS DA
SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, MARISA AMARAL MEDEIROS DA
SILVA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2200133, 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, 2 de abril de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602111-84.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602111-84.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRALI DE CAMPOS BUENO DEPUTADO ESTADUAL, SANDRALI DE CAMPOS BUENO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS25419, OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO - RS30847, EDSON
LUIS KOSSMANN - RS47301, IAN CUNHA ANGELI - RS86860B
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRALI DE CAMPOS BUENO DEPUTADO ESTADUAL, SANDRALI DE CAMPOS BUENO
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 2196683, 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, 2 de abril de 2019.
CARLOS VINICIOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 063/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO
Desembargador Jorge
Presidente do TRE-RS
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Luís

Dall'Agnol,

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

3

R$ 700,00

ADICIONAL¹
Ida: R$ 0,00
Retorno:
R$ 0,00

VALOR TOTAL
R$ 2.100,00

Brasília-DF
31-3 a 03-4-2019

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

Porto Alegre, Quarta-feira, 03 de Abril de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 60, Página: 7

Participação no Evento Nacional “Os Juízes e as Mídias Sociais”, nos dias 01 a 03-4-2019.
Proc.: 497/2019.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016). Adicional consta no
ACD 050/2019, Proc.: 198/2019.
Diária referente ao dia 03-04-2019 consta no ACD 050/2019, Proc.: 198/2019.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 29-3-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
MOTIVO:

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 064/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

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

3

R$ 560,00

¹ADICIONAL

²VALOR
BRUTO

³DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Ida:
R$ 0,00;
Retorno:
R$ 0,00

R$ 1.680,00

-R$ 82,72

R$ 1.597,28

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília-DF
31-3 a 03-4-2019
Participação no Evento Nacional “Os Juízes e as Mídias Sociais”, nos dias 01 a 03-4-2019.
MOTIVO:
Proc.: 497/2019.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016). Adicional consta no
ACD 052/2019, Proc.: 198/2019.
²Diária referente ao dia 03-04-2019 consta no ACD 052/2019, Proc.: 198/2019.
³O desconto de auxílio-alimentação do servidor referente ao dia 03-03-2019 consta no ACD 052/2019, Proc.: 198/2019.
O servidor acompanha o Presidente do TRE-RS.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 29-3-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 065/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO
Desembargador Eleitoral João Batista Pinto
Silveira, membro do Pleno.

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

4,5

R$ 700,00

ADICIONAL¹
Ida: R$ 0,00
Retorno:
R$ 168,00

VALOR TOTAL
R$ 3.318,00

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília-DF
31-3 a 04-4-2019
Participação no Evento Nacional “Os Juízes e as Mídias Sociais”, nos dias 01 a 04-4-2019.
MOTIVO:
Proc.: 497/2019.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 29-3-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 062/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO
DIÁRIAS

Marcio Barbosa de
Carvalho, Técnico
Judiciário, Área Apoio

2,5

DE VALOR
UNITÁRIO
R$ 420,00

ADICIONAL¹

Ida: R$168,00;
Retorno:
R$168,00

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTA-ÇÃO
R$ 1.386,00

-R$ 103,40

VALOR LÍQUIDO

R$ 1282,60
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Especializado - Operação
de Computadores, Classe
C, Padrão 13
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília-DF
23 a 25-4-2019
Participar na Conferência Gartner de Infraestrutura em TI, Operações e Estratégias de Cloud
MOTIVO:
2019, de 24 a 25-4-2019. Proc.: 443/2019.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 29-3-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

ZONAS ELEITORAIS

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 146-87.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - - PLEITO 2018.
PROCEDÊNCIA: Capela de Santana
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) ANDRE SERPA-OAB 104611)
RESPONSÁVEL(S) : LIBORIO FLORES E LORENI DOMINGAS DE PARIZ (ADV(S) ANDRE SERPA-OAB 104611)
Vistos
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do DEMOCRATAS- DEM, do Município de CAPELA DE SANTANA, referente às Eleições Gerais de 2018.
As contas foram prestadas intempestivamente.
Foi publicado o Edital nº 002/2019 em 13-02-2019, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações.
O agremiação partidária não abriu conta bancária,
Sobreveio parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas da campanha eleitoral 2018 apresentadas por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada intempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando as suas peças devidamente assinadas.
Não houve impugnação.
No entanto, registre-se que o partido político não abriu conta bancária específica para a campanha conforme determinado no art. 10 da
Resolução 23.553/2017 do TSE.
Nesse contexto, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não identificada ou de fonte vedada,
tampouco elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, em face da irregularidade apontada, entendo que as contas devam ser
desaprovadas devido a não abertura da conta bancária específica para a campanha eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação da prestação das contas, em consonância com o parecer técnico.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, DESAPROVO as contas do Democratas - DEM de Capela de Santana/RS referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos do art.
77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e 6º do art. 77, da mesma
Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, a contar do trânsito em
julgado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado da sentença, comunique-se aos órgãos partidários nacional e estadual, bem como ao TRE/RS e TSE, via sistema
SICO.
Arquivem-se os autos.
São Sebastião do Caí, 02 de abril de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 132-06.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - - PLEITO 2018.
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SD (ADV(S) ITAMAR JOAO WEBER-OAB 18422)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS BANDEIRA DA ROSA E ARI DE OLIVEIRA (ADV(S) ITAMAR JOAO WEBER-OAB 18422)
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Vistos
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do SOLIDARIEDADE- SD, do Município de PORTÃO, referente às Eleições Gerais de 2018.
As contas foram prestadas intempestivamente.
Foi publicado o Edital nº 002/2019 em 13-02-2019, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações.
A agremiação partidária não abriu conta bancária.
Sobreveio parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas.
O Partido foi intimado (fl. 32) para se manifestar sobre as irregularidades apontadas no Parecer Conclusivo, não houve manifestação.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl.35).
Vieram os autos conclusos para sentença.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas da campanha eleitoral 2018 apresentadas pelo Solidariedade- SD de Portão.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada intempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando as suas peças devidamente assinadas.
Não houve impugnação.
No entanto, registre-se que o partido político não abriu conta bancária específica para a campanha conforme determinado no art. 10 da
Resolução 23.553/2017 do TSE.
Nesse contexto, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não identificada ou de fonte vedada,
tampouco elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, em face da irregularidade apontada, entendo que as contas devam ser
desaprovadas devido a não abertura da conta bancária específica para a campanha eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação da prestação das contas, em consonância com o parecer técnico.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, DESAPROVO as contas do Solidariedade- SD de Portão/RS referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 77, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e 6º do art. 77, da mesma Resolução, determino a
suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, a contar do trânsito em julgado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado da sentença, comunique-se aos órgãos partidários nacional e estadual, bem como ao TRE/RS e TSE, via sistema
SICO.
Arquivem-se os autos.
São Sebastião do Caí, 02 de abril de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 138-13.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - - PLEITO 2018.
PROCEDÊNCIA: São José do Hortêncio
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) ANDRE SERPA-OAB 104611)
RESPONSÁVEL(S) : DARCI CRUSS E EGON JOSE DILL (ADV(S) ANDRE SERPA-OAB 104611)
Vistos
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do DEMOCRATAS- DEM, do Município de SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO, referente às Eleições Gerais de
2018.
As contas foram prestadas intempestivamente.
Foi publicado o Edital nº 002/2019 em 13-02-2019, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações.
A agremiação partidária não abriu conta bancária.
Sobreveio parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas.
O Partido foi intimado (fl. 36) para se manifestar sobre as irregularidades apontadas no Parecer Conclusivo, não houve manifestação.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl.39).
Vieram os autos conclusos para sentença.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas da campanha eleitoral 2018 apresentadas por partido político.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada intempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, estando as suas peças devidamente assinadas.
Não houve impugnação.
No entanto, registre-se que o partido político não abriu conta bancária específica para a campanha conforme determinado no art. 10 da
Resolução 23.553/2017 do TSE.
Nesse contexto, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não identificada ou de fonte vedada,
tampouco elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, em face da irregularidade apontada, entendo que as contas devam ser
desaprovadas devido a não abertura da conta bancária específica para a campanha eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação da prestação das contas, em consonância com o parecer técnico.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, DESAPROVO as contas do Democratas - DEM de São José do Hortêncio/RS referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e 6º do art. 77, da mesma
Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, a contar do trânsito em
julgado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
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Após o trânsito em julgado da sentença, comunique-se aos órgãos partidários nacional e estadual, bem como ao TRE/RS e TSE, via sistema
SICO.
Arquivem-se os autos.
São Sebastião do Caí, 02 de abril de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE

13ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 023/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-23.2018.6.21.0013
DE COMITÊ FINANCEIRO - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (ADV(S) GUIDO EDUARDO NIED-OAB 8936)
RESPONSÁVEL(S) : ELPIDIO PEREIRA DE CARVALHO E ADEMAR DERLI SILVEIRA DA LUZ (ADV(S) GUIDO EDUARDO NIED-OAB
8936)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo órgão municipal do DEM - DEMOCRATAS, de CANDELÁRIA/RS, referente às
Eleições Gerais 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Findo o prazo previsto no art. 52, § 6º, inciso I, “b”, da Resolução TSE n. 23.453/2017, o cartório informou da omissão na prestação de contas
(fl. 02).
Citados o partido e os responsáveis (presidente e tesoureiro) para manifestarem-se acerca da omissão na prestação de contas, as partes
apresentaram as contas (fl. 12/18).
Foi publicado o Edital nº 004/2019 (fl. 24), no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), em 01 de março de 2019,
edição n. 39, página n. 16.
Transcorrido o prazo legal de 3 (três) dias sem a apresentação de impugnações (fl. 25).
Emitido Parecer Técnico das contas (fl. 26), bem como intimado o Partido e respectivos responsáveis para manifestação, transcorreu in albis o
prazo assinalado (fl. 31).
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (fl. 32), por conta da ausência de abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas apresentadas (fl. 34).
É o relatório. Passo a decidir.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 estabelece, em seu art. 48, inciso II, “d”, a obrigatoriedade da apresentação de contas, mesmo que ausente
a movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro.
O artigo 10, §2º, da mesma resolução, por sua vez, dispõe que a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida pelos partidos e
candidatos mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.
A análise técnica concluiu que não foi possível verificar a ausência de movimentação de recursos de qualquer natureza pelo partido, na
campanha eleitoral de 2018, diante da ausência de conta bancária específica para o pleito em questão.
A abertura de conta bancária é ferramenta imprescindível para qualquer movimentação financeira que pudesse ocorrer. O descumprimento
dessa exigência legal, conforme disposto no art. 10 “caput” e § 2º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, que obriga abertura de conta específica,
é fato relevante que compromete a regularidade dos procedimentos da prestação de contas.
Com isso, verificada a ausência de abertura de conta bancária específica, revelando a existência de irregularidade insanável, imperativo tornase a desaprovação das contas apresentadas.
Pelo exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do DEMOCRATAS – DEM de Candelária/RS, relativamente às Eleições Gerais de 2018,
nos termos do art. 10º, caput e §2º, e art. 77, inc. III, ambos da Resolução TSE n. 23.553/2017. DETERMINO, ainda, a perda do direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses, devendo ser aplicada no ano seguinte ao trânsito em julgado, nos
termos do artigo 77, §§ 4º e 6º da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral poderá o “parquet” requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (artigo 84 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos de direção nacional e estadual do partido político da decisão proferida nos autos acerca
da suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, pelo prazo acima mencionado.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
Realizadas as determinações, arquivem-se os autos com baixa.
Candelária, 01 de abril de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-13.2017.6.21.0013
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : MOACIR RODOLFO THUMÉ E JORGE FERNANDO BRAGA DE FREITAS (ADV(S) DEIVIS DANIEL HAESER-OAB
48672)
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Intimem-se o órgão partidário e os respectivos responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que providenciem o recolhimento ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial, ou requeiram seu parcelamento, sob pena de
inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais - Cadin (art. 60, I, b, da Resolução TSE nº
23.546/2017).
Cumpra-se nos termos do art. 60 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Candelária, 01 de abril de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.12/2019
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Venâncio Aires nº 688
sala 103, em Carazinho, 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 Entrega de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018, do diretório
municipal do DEMOCRATAS – DEM de Carazinho/RS.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018:
Democratas – DEM – Carazinho/RS. Responsáveis: Marcos Roberto Amorim Soares e Maquel de Faria.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, facultando a qualquer interessado, a apresentação de impugnação
fundamentada, conforme art. 45, I da Resolução TSE 23.546/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Carazinho-RS, 02 de abril de 2019.
Eu, Andréa Ferretto Richter, Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
André Dal Soglio Coelho
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 56/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-44.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Coqueiros do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE COQUEIROS DO SUL-RS (ADV(S) ANDERSON LUIS DO AMARAL-OAB
23841 E RAQUEL ROCHA-OAB 97750)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ HAMILTON VANNI DE FREITAS, IUMAR WENDPAP E JOELMAR ALISON SCHENKEL (ADV(S) ANDERSON
LUIS DO AMARAL-OAB 23841 E RAQUEL ROCHA-OAB 97750), IRDON CLAUDIR KUSLER
Vistos, etc.
Expeça-se edital e publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, para a apresentação de impugnação pelos interessados no
prazo de 3 (três) dias, a qual deve vir acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período, conforme disposto no art. 45, I da ResoluçãoTSE nº 23.546/2017.
Notifique-se pessoalmente o Ministério Público por ofício com cópia do Edital.
Decorrido o prazo do edital, providencie-se a juntada dos extratos bancários disponibilizados na forma do art. 45, II, da resolução
supramencionada, bem como, colha-se e certifique-se nos autos as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, consoante disposto no art. 45,
II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ato contínuo, proceda-se à análise técnica no prazo de 5 (cinco) dias, com posterior vista ao MPE para manifestação em igual prazo.
Existindo impugnação nos autos, abra-se vista aos interessados para manifestação no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, voltem conclusos.
Carazinho, 01 de abril de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE

16ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 07/2019 - 16 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-81.2018.6.21.0016
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LUCIANA FEDRIZZI RIZZON
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) PABLO GEORGES DEMOLINER-OAB 86097)
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RESPONSÁVEL(S) : ÉDSON HUMBERTO NÉSPOLO (ADV(S) ANDREA MICHIELON RECH-OAB 31091, ARTHUR GIOVANARDI DOZZAOAB 84871, DANIEL AMORETTI CARAVANTES-OAB 63057, EDUARDO BRIDI-OAB 30718 E JÉSSICA MUSSATTO DE BRITO-OAB
101558), CARLOS HEITOR CARVALHO DA SILVA, MARCOS ANTONIO CASTILHOS ABREU, ALCEU BARBOSA VELHO, MAURICIO JOSE
FLORES E PEDRO JUSTINO INCERTI (ADV(S) PABLO GEORGES DEMOLINER-OAB 86097)
Vistos.
Defiro o pedido de dilação de prazo requerido à fl. 99.
Entretanto, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para complementação dos documentos, sob pena de serem julgadas as contas como não prestadas.
Intime-se.
Caxias do Sul, 01 de abril de 2019
LUCIANA FEDRIZZI RIZZON
Juíza Eleitoral da 016ª ZE

20ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 013/2019 - 020 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 Trabalhista Brasileiro- PTB de Severiano de Almeida/RS – Responsáveis: Lidia Vendruscolo e Jair Kammler.
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 02 dias do mês de abril do ano de 2019. Eu, Laís Bergamo, 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.

30ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 17/2019
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, tramita o Processo PC n. 4-89.2019.6.21.0030 que versa sobre a omissão ao dever de Prestação de Contas
do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Santana do Livramento, no qual os Srs. Sandro Auri Vitoria dos Santos e Cláudio Denilson
Barbosa da Silva figuram como parte, na qualidade de responsáveis.
E que estando a parte, Sr. Sandro Auri Vitoria dos Santos, em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, e nos termos do referido
processo, notificado da sentença a qual julgou como não prestadas as Contas Partidárias, referentes ao Exercício 2017.
OBJETO: Notificação do Sr. Sandro Auri Vitoria dos Santos, Presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Santana do Livramento,
da sentença a qual julgou como não prestadas as Contas Partidárias, referentes ao Exercício 2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral determinou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS).
Santana do Livramento-RS, 02 dias de abril de 2019.
Eu, Célia Luisa Arteche Escosteguy, Chefe de Cartório da 30ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA,
Juíza Eleitoral da 30ªZona.

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 12/2019
O Doutor Gustavo Bruschi, Juiz Eleitoral da 32ª Zona de Palmeira das Missões-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Borges de Medeiros, 421,
em Palmeira das Missões, foi apresentada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos:
São José das Missões
PP, exercício de 2018 – PC 12-60.2019.6.21.0032,
Márcia da Conceição Piccolotto, Presidente, Ariano Guilherme Caumo, Tesoureiro.
PRAZO: 3 (três) dias contados da publicação do edital, para a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário de Justiça
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul.
Palmeira das Missões-RS, 2 de abril de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral.

34ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 34 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 74-31.2018.6.21.0034
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - PROGRESSISTAS - PP - ARROIO DO PADRE/RS
PROCEDÊNCIA: Arroio do Padre
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB 104318)
RESPONSÁVEL(S) : NORBERTO LEITZKE E JOHANES WILIAM VENZKE (ADV(S) EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB 104318)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral do PROGRESSISTAS - PP do município de Arroio do Padre/RS, referente às Eleições Gerais de
2018.
Publicado o Edital n. 004/2019 no DEJERS, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve impugnação das contas,
consoante certidão de fl. 37.
A unidade técnica expediu relatório de diligências, uma vez que o partido possuía duas contas ativas à época das eleições, não as tendo
discriminado quanto sua natureza (fl. 39).
O partido manifestou-se, sanando as questões trazidas no relatório para expedição de diligências (fl. 46).
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 51). O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 53).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Intimado para esclarecer a natureza das contas bancárias abertas pelo partido, o mesmo manifestou-se afirmando que a conta bancária que
possui movimentação financeira é a conta permanente do partido, e que a conta bancária eleitoral não sofreu movimentação de recursos.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar de as mesmas terem sido apresentadas fora do prazo legal. O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação de
contas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, I, da Res. TSE n. 23.553/2017, aprovo as contas do PROGRESSISTAS - PP do município de
Arroio do Padre/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Pelotas, 29 de março de 2019
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
Juiz Eleitoral da 034ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 34 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-26.2018.6.21.0034
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - NÃO APRESENTAÇÃO - PROGRESSISTAS - PP - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) CARLOS MARIO DE ALMEIDA SANTOS-OAB 7242)
RESPONSÁVEL(S) : ÉRICO DA SILVA RIBEIRO, ABEL ABREU DOURADO E LAURO FERREIRA DE MELO
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do PROGRESSISTAS - PP de Pelotas/RS referente ao exercício financeiro de
2017, regulamentada pela Lei 9.096/95 e pela Res. TSE 23.464/15, quanto ao mérito, bem como pela Resolução TSE n°23.546/17, no que diz
respeito as disposições processuais.
Conforme a informação de fl. 02, o partido não apresentou suas contas no prazo legal.
Notificados partido e responsáveis para apresentação das contas, o partido requereu e obteve prazo de dez dias para a apresentação das
mesmas (fl. 70).
Findo o prazo, não tendo sido apresentadas as contas, foi decretada a revelia do partido e dos responsáveis, bem como foi determinada a
juntada aos autos de eventuais extratos bancários e/ou recibos eleitorais, enviados à Justiça Eleitoral, relativos a movimentação financeira do
ano de 2017.
Sobreveio parecer técnico pelo julgamento das contas como não prestadas, informando que houve movimentação bancária pelo partido, no
valor de R$ 45.153,45 de créditos e R$ 45.165,88 de débitos, não sendo possível analisar adequadamente tais movimentações pela falta da
prestação das contas.
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Cumpridas estas diligências, foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas
(fl. 149).
Foi publicado o Edital 006/2019, nos termos do art. 30, IV, “e” da Res. TSE 23.546/17, transcorrendo in albis o prazo para manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A Resolução 23.464/2015, no art. 28, inc. I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas anuais à Justiça Eleitoral até o dia
30 de abril do ano subsequente.
Entretanto, o partido supracitado e os responsáveis financeiros, embora devidamente notificados, não apresentaram sua documentação
contábil, mantendo a omissão quanto à prestação.
Exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no art. 30, da Resolução 23.546/2017, sem
que houvesse apresentação das contas pela agremiação partidária e/ou responsáveis, restando caracterizada a inadimplência quanto à
obrigatoriedade.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PROGRESSISTAS - PP de Pelotas/RS referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos
do art. 46, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/15, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário a partir da publicação da presente, enquanto não for regularizada a situação do partido
político, nos termos do art. 48 da Res. 23.464/15.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Tendo em vista que os responsáveis do partido foram declarados revéis, correrá o prazo para recurso independentemente de intimação para
estes, a partir da publicação da sentença no DEJERS, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.
Dê-se ciência ao Diretório Nacional e ao Estadual do Partido acerca desta suspensão.
Após, arquive-se com baixa.
Pelotas, 29 de março de 2019
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
Juiz Eleitoral da 034ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-32.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, JOSE FRANQUILIN PEREIRA DO AMARAL E JOAO PEDRO PERUFO (ADV(S)
DRA. SHEILA SERAFINI DO AMARAL-OAB 77820)
MUNICÍPIO(S) : SANTIAGO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada em 12/11/2018 pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE SANTIAGO referentes às
Eleições 2018, tendo juntado documentação (fls. 02/11) e havido constituição de procurador com outorga de procuração.
Atendidas as diligências pelo Cartório quanto à publicação de Edital em 27/11/2018, não houve impugnação (fl. 15).
O Parecer Conclusivo (fl. 21) veio pela aprovação com ressalvas, haja vista que as contas foram apresentadas extemporaneamente em
27/11/2018.
Dado vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, emitiu parecer (fl. 24/24v.) pela aprovação das contas das Eleições 2018 com ressalvas.
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de prestação de contas eleitoral do PARTIDO PROGRESSISTA (PP) 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, porém as contas do 2º Turno das Eleições 2018 foram apresentadas extemporaneamente em 27/11/2018 o que caracteriza uma
irregularidade formal.
ANTE O EXPOSTO, DECLARO APROVADA COM RESSALVAS AS CONTAS DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE SANTIAGO
DAS ELEIÇÕES 2018.
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.
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Santiago, 29 de março de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-72.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL APROVAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Itacurubi
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CLÁUDIO DORNELES DA SILVA-OAB 54799)
RESPONSÁVEL(S) : SEBASTIÃO DE JESUS DORNELES DE LOURENÇO E RODRIGO PEREIRA DE MELO (ADV(S) CLÁUDIO
DORNELES DA SILVA-OAB 54799)
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) DE ITACURUBI/RS para o exercício
financeiro de 2017, protocolada extemporaneamente por seu presidente em 04/07/2018 após o Cartório Eleitoral informar esse Juízo da
omissão do partido em 05/06/2018 e o feito ter tramitado. A agremiação juntou documentação (fls. 14/59) assinada pelo presidente e
tesoureiro, sendo que o partido político e os responsáveis constituiram advogado e técnico em contabilidade registrado no Conselho de
Contabilidade do Rio Grande do Sul (fls. 38).
As cópias do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do exercício foram entregues ao Ministério Público Eleitoral (fl. 66). Foi
publicado o Edital 018/2018 em 23/07/2018 (fls. 64/65), não tendo havido impugnação das contas do diretório municipal.
O Cartório Eleitoral juntou certidão com a composição completa da Comissão Executiva para o período (fl. 04/05) e Portaria que designa
servidores para a análise contábil (fl. 69).
O Exame Preliminar (fl. 70) da lavra da Unidade Técnica solicitou a apresentação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Intimado, o partido
político manifestou-se juntando o documento (fl. 75/76).
O Exame de Contas (fls. 77/78) apontou inconformidades no Demonstrativo de Receitas e Gastos sobre a rubrica zerada ante ao encontrado
no Sistema SPCA com uma movimentação incompatível de R$720,00 (setecentos e vinte reais) refletindo na totalidade das receitas e gastos
do período. Intimado regularmente, o partido político não se manifestou e após, em 14/11/2018 juntou intempestivamente documentos (fls.
84/93).
Dado vista ao Ministério Público Eleitoral, o órgão opinou pelo encaminhamento à Unidade Técnica para que emitisse o relatório levando em
conta a documentação juntada.
Adveio o Recesso Forense.
Após, o Parecer Conclusivo da lavra da Unidade Técnica veio pela aprovação com ressalvas (fl. 102/103) e o Ministério Público Eleitoral
opinou em Parecer (fl. 105/105v.) pela aprovação com ressalvas das contas do diretório partidário no exercício de 2017.
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de examinar as contas oferecidas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) DE ITACURUBI/RS em 2017. Verifico que
publicado Edital não houve impugnação das contas para o período.
À luz dos documentos apresentados pelo partido político, ficou evidenciado o esclarecimento necessário que reflete a realidade do movimento
financeiro no período. Assim, acolhendo o parecer técnico lançado pela Unidade Técnica da 044ª Zona Eleitoral e a promoção do Ministério
Público Eleitoral, tenho que devem ser aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pela agremiação, haja vista que apresentadas
extemporaneamente somente em 04/07/2018 o que caracteriza a ofensa ao art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
ANTE O EXPOSTO, PELOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS ACIMA EXPOSTOS, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) DE ITACURUBI/RS referente ao exercício do ano de 2017, o que faço com
fundamento no art. 46, inciso II da Resolução TSE nº 23.464/15.
Publique-se.
Registre-se a aprovação das contas com ressalvas no Sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Intime-se a parte por nota de expediente e pessoalmente o Ministério Público Eleitoral pois o parquet detém essa prerrogativa legal.
Após trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
Santiago, 29 de março de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-95.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Omissão - Eleições Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PSD DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) ANTÔNIO LUIS QUINTELLA VANZIN-OAB 59320)
RESPONSÁVEL(S) : ODILO ANDRADE VIEIRA E OSMILDO PAZINI DA SILVA (ADV(S) ANTÔNIO LUIS QUINTELLA VANZIN-OAB 59320)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do Município de São Francisco de
Paula/RS, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos do da Lei n. 9.504/97 e da Resolução TSE n. 23.553/2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente, após a citação da agremiação partidária e dos responsáveis para que se manifestassem
sobre as informações e documentos apresentados no processo, autuado nos termos do artigo 52, § 6º, b, III, da Resolução TSE n.
23.553/2017.
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Prestadas as contas, foi determinada a atualização da atuação incluíndo-se o nome do procurador das partes; e 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 e, após o transcurso do prazo, fosse realizado o exame
das contas (fl. 19).
Publicado o Edital nº 050/2018 (fl. 21), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada.
Em razão da análise técnica, foi expedido relatório de diligências (fl. 24/25).
Determinada a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, os mesmos permaneceram inertes.
Realizado o exame das contas, a Unidade Técnica solicitou a baixa dos autos em diligência, para que o partido se manifestasse em relação às
irregularidades apontadas (fls. 29/30).
Devidamente intimada a sanar as irregularidades, a agremiação partidária manteve-se silente (fl. 34).
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica (fls. 35/37), recomendando a desaprovação das contas, e posterior manifestação
do Ministério Público Eleitoral (fl. 42), no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos.
É relatório.
Decido.
As contas foram apresentadas intempestivamente pelo partido, de acordo com a Resolução TSE n. 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem como objetivo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos
recursos arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações
realizadas pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais.
Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais passaram a ter que prestar contas
relativas a eleições gerais à Justiça Eleitoral.
No tocante ao mérito do presente expediente, adoto como razões de decidir os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o
exame das peças obrigatórias constantes nos autos, concluindo pela desaprovação das contas apresentadas (fls. 35/37), onde constatam-se
os seguintes apontamentos:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial;
- Prestação de contas final entregue em 03/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017;
- Ausência de extratos bancários das contas abertas em nome do partido, abrangendo todo o período da campanha eleitoral;
- Existência de contas bancárias não registradas na prestação de contas;
- Ausência de abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos abrangendo todo o período de campanha eleitoral.
Tais fatos caracterizam omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infrigindo o art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Neste sentido, a ausência de extratos bancários abrangendo todo o período eleitoral, sem dúvida alguma, consiste em irregularidade insanável
e que deve ser ponderada na análise e julgamento das contas. Isso porque, conforme art. 60, §1º, da Res. TSE n. 23.553/2017, só seria
possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fosse apresentados extratos, compreendendo todo o período de
campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.
Assim, não apresentados os extratos bancários, não há como conferir confiabilidade à declaração de movimentação financeira pelo partido,
uma vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo
partido.
Não obstante, 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.
Importante salientar, também, que o artigo 10, § 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe que a obrigação de abrir conta bancária deve
ser cumprida pelos partidos e candidatos mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros. Observo, desde já,
que o partido não se encontra abrangido pela exceção prevista no parágrafo 4º do referido diploma legal.
Assim, era dever do PSD de São Francisco de Paula, abrir conta bancária específica para a campanha eleitoral até o dia 15/08/2018, ou
proceder ao aproveitamento de uma conta já existente, desde que anteriormente destinada para os mesmos fins, porém não é o que se
depreende dos autos.
Esse fato, segundo a análise técnica, impediu que fosse possível verificar a real movimentação de recursos de qualquer natureza pelo partido,
na campanha eleitoral de 2018. A abertura de conta bancária é ferramenta imprescindível para que qualquer movimentação financeira
pudesse ocorrer e o descumprimento dessa exigência legal é fato relevante que compromete a regularidade dos procedimentos da prestação
de contas. Isso porque, conforme o art. 60, §1º, da Res. 23.553/2017, “a comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros
deve ser efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pelo gerente da instituição
financeira”. Neste sentido:
"DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra
decisão que deu provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reduzir a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário para o período
de 1 (um) mês.2. Nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta
bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.3. No caso, o
Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária comprometeu a confiabilidade da prestação de contas do
recorrente, razão pela qual a desaprovou. Dessa forma, o acórdão regional está alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que
referida omissão é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovação das contas. Precedentes.4. Agravo interno a que se nega
provimento. (Agravo de Instrumento nº 56828, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 233, Data 26/11/2018, Página 59/60).
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. INCONSISTÊNCIA GRAVE. DESPROVIMENTO. A
abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação financeira. Meio idôneo para comprovar a eventual
inexistência de arrecadação de recursos. A ausência da conta bancária e dos respectivos extratos constitui irregularidade grave, que impede o
efetivo controle das contas. Manutenção da sentença de desaprovação. Provimento negado. (RE 708-95.2016.6.21.0131, Sapiranga/RS,
Relator Des. João Batista Pinto Silveira, em 01/10/2018)"
Tal omissão configura irregularidade grave, a ensejar a desaprovação das contas.
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Observo, portanto, que têm razão a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral no sentido de que as inconsistências apontadas maculam
a prestação de contas do partido.
Nesse contexto, em vista dessas informações, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não
identificada ou de fonte vedada, tampouco elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, o que afasta qualquer possibilidade de
ilícitos eleitorais, a exigência de prestação de contas pelos órgãos municipais nas Eleições Gerais, contida na Resolução TSE n. 23.553/2017,
mesmo na ausência de movimentação de recursos, representou uma inovação a que os participantes do processo eleitoral terão que se
adaptar.
Nesse cenário, considerando a existência de irregularidade gravíssima, que afeta a integralidade e regularidade das contas, a desaprovação é
a medida que se impõe, conforme o art. 77, inciso III. Ademais, em razão do descumprimento das normas referentes à arrecadação e à
aplicação de recursos, perderá o partido o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, §4º da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do PATIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS, nos termos
do art. 77, III, da Res. TSE nº 23.553/2017. Ainda, em consonância com o art. 77, §4º e § 6º do último diploma, determino a suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, pelo prazo de 6 (seis) meses.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os diretórios estadual e nacional da presente decisão para a suspensão do repasse de novas quotas
do Fundo Partidário pelo período assinalado.
Registre a decisão no sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos com baixa.
São Francisco de Paula, 01 de abril de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-28.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Omissão - Eleições Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : MDB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) MÁRCIO CATELLO COSTA-OAB 85690)
RESPONSÁVEL(S) : FLAVIO JAIR ALBRECHT E MAURÍCIO DA SILVA BORGES (ADV(S) MÁRCIO CATELLO COSTA-OAB 85690)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do Município de São
Francisco de Paula/RS, referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos do da Lei n. 9.504/97 e da Resolução TSE n. 23.553/2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente, após a citação da agremiação partidária e dos responsáveis para que se manifestassem
sobre as informações e documentos apresentados no processo, autuado nos termos do artigo 52, § 6º, b, III, da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Prestadas as contas, foi determinada a atualização da atuação incluíndo-se o nome do procurador das partes; 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 e, após o transcurso do prazo, fosse realizado o exame
das contas (fl. 19).
Publicado o Edital nº 050/2018 (fl. 21), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada.
Em razão da análise técnica, foi expedido relatório de diligências (fl. 24/25).
Determinada a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, os mesmos permaneceram inertes.
Realizado o exame das contas, a Unidade Técnica solicitou a baixa dos autos em diligência, para que o partido se manifestasse em relação às
irregularidades apontadas (fl. 29/30).
Devidamente intimada a sanar as irregularidades, a agremiação partidária manteve-se silente (fl. 34).
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica (fls. 35/37), recomendando a desaprovação das contas, e posterior manifestação
do Ministério Público Eleitoral (fl. 42), no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos.
É relatório.
Decido.
As contas foram apresentadas intempestivamente pelo partido, de acordo com a Resolução TSE n. 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem como objetivo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos
recursos arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações
realizadas pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais.
Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais passaram a ter que prestar contas
relativas a eleições gerais à Justiça Eleitoral.
No tocante ao mérito do presente expediente, adoto como razões de decidir os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o
exame das peças obrigatórias constantes nos autos, concluindo pela desaprovação das contas apresentadas (fls. 35/37), onde constatam-se
os seguintes apontamentos:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial;
- Prestação de contas final entregue em 30/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017;
- Ausência de extratos bancários das contas abertas em nome do partido, abrangendo todo o período da campanha eleitoral;
- Existência de contas bancárias não registradas na prestação de contas;
- Ausência de abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos abrangendo todo o período de campanha eleitoral.
Tais fatos caracterizam omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infrigindo o art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Neste sentido, a ausência de extratos bancários abrangendo todo o período eleitoral, sem dúvida alguma, consiste em irregularidade insanável
e que deve ser ponderada na análise e julgamento das contas. Isso porque, conforme art. 60, §1º, da Res. TSE n. 23.553/2017, só seria
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possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fosse apresentados extratos, compreendendo todo o período de
campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.
Assim, não apresentados os extratos bancários, não há como conferir confiabilidade à declaração de movimentação financeira pelo partido,
uma vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo
partido.
Não obstante, 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.
Importante salientar, também, que o artigo 10, § 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe que a obrigação de abrir conta bancária deve
ser cumprida pelos partidos e candidatos mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros. Observo, desde já,
que o partido não se encontra abrangido pela exceção prevista no parágrafo 4º do referido diploma legal.
Assim, era dever do MDB de São Francisco de Paula, abrir conta bancária específica para a campanha eleitoral até o dia 15/08/2018, ou
proceder ao aproveitamento de uma conta já existente, desde que anteriormente destinada para os mesmos fins, porém não é o que se
depreende dos autos.
Esse fato, segundo a análise técnica, impediu que fosse possível verificar a real movimentação de recursos de qualquer natureza pelo partido,
na campanha eleitoral de 2018. A abertura de conta bancária é ferramenta imprescindível para que qualquer movimentação financeira
pudesse ocorrer e o descumprimento dessa exigência legal é fato relevante que compromete a regularidade dos procedimentos da prestação
de contas. Isso porque, conforme o art. 60, §1º, da Res. 23.553/2017, “a comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros
deve ser efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pelo gerente da instituição
financeira”. Neste sentido:
" DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra
decisão que deu provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reduzir a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário para o período
de 1 (um) mês.2. Nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta
bancária específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.3. No caso, o
Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária comprometeu a confiabilidade da prestação de contas do
recorrente, razão pela qual a desaprovou. Dessa forma, o acórdão regional está alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que
referida omissão é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovação das contas. Precedentes.4. Agravo interno a que se nega
provimento. (Agravo de Instrumento nº 56828, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 233, Data 26/11/2018, Página 59/60)
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. INCONSISTÊNCIA GRAVE. DESPROVIMENTO. A
abertura da conta bancária de campanha é obrigatória, ainda que não ocorra movimentação financeira. Meio idôneo para comprovar a eventual
inexistência de arrecadação de recursos. A ausência da conta bancária e dos respectivos extratos constitui irregularidade grave, que impede o
efetivo controle das contas. Manutenção da sentença de desaprovação. Provimento negado. (RE 708-95.2016.6.21.0131, Sapiranga/RS,
Relator Des. João Batista Pinto Silveira, em 01/10/2018)"
Tal omissão configura irregularidade grave, a ensejar a desaprovação das contas.
Observo, portanto, que têm razão a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral no sentido de que as inconsistências apontadas maculam
a prestação de contas do partido.
Nesse contexto, em vista dessas informações, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não
identificada ou de fonte vedada, tampouco elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, o que afasta qualquer possibilidade de
ilícitos eleitorais, a exigência de prestação de contas pelos órgãos municipais nas Eleições Gerais, contida na Resolução TSE n. 23.553/2017,
mesmo na ausência de movimentação de recursos, representou uma inovação a que os participantes do processo eleitoral terão que se
adaptar.
Nesse cenário, considerando a existência de irregularidade gravíssima, que afeta a integralidade e regularidade das contas, a desaprovação é
a medida que se impõe, conforme o art. 77, inciso III. Ademais, em razão do descumprimento das normas referentes à arrecadação e à
aplicação de recursos, perderá o partido o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, §4º da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB de SÃO FRANCISCO DE PAULA RS, nos termos do art. 77, III, da Res. TSE nº 23.553/2017. Ainda, em consonância com o art. 77, §4º e § 6º do último diploma, determino a
suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, pelo prazo de
6 (seis) meses.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os diretórios estadual e nacional da presente decisão para a suspensão do repasse de novas quotas
do Fundo Partidário pelo período assinalado.
Registre a decisão no sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos com baixa.
São Francisco de Paula, 01 de abril de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-80.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Omissão - Eleições Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PSC DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) HELOISON FERNANDES GUAREZI-OAB 37306)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE LUIS FERREIRA DE SOUZA E ILKA MACK KOHLRAUSCH (ADV(S) HELOISON FERNANDES GUAREZI-OAB
37306)
Vistos.
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Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, do Município de São Francisco de Paula/RS,
referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos do da Lei n. 9.504/97 e da Resolução TSE n. 23.553/2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente, após a citação da agremiação partidária e dos responsáveis para que se manifestassem
sobre as informações e documentos apresentados no processo, autuado nos termos do artigo 52, § 6º, b, III, da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Prestadas as contas, foi determinada a atualização da atuação incluíndo-se o nome do procurador das partes; e 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 e, após o transcurso do prazo, fosse realizado o exame
das contas (fl. 27).
Publicado o Edital nº 050/2018 (fl. 29), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada.
Em razão da análise técnica, foi expedido relatório de diligências (fl. 32/33).
Determinada a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, os mesmos permaneceram inertes.
Realizado o exame das contas, a Unidade Técnica solicitou a baixa dos autos em diligência, para que o partido se manifestasse em relação às
irregularidades apontadas (fls. 37/38).
Devidamente intimada a sanar as irregularidades, a agremiação partidária manteve-se silente (fl. 42).
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica (fls. 43/44), recomendando a desaprovação das contas, e posterior manifestação
do Ministério Público Eleitoral (fl. 49), no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos.
É relatório.
Decido.
As contas foram apresentadas intempestivamente pelo partido, de acordo com a Resolução TSE n. 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem como objetivo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos
recursos arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações
realizadas pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais.
Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais passaram a ter que prestar contas
relativas a eleições gerais à Justiça Eleitoral.
No tocante ao mérito do presente expediente, adoto como razões de decidir os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o
exame das peças obrigatórias constantes nos autos, concluindo pela desaprovação das contas apresentadas (fls. 43/44), onde constatam-se
os seguintes apontamentos:
- Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial;
- Prestação de contas final entregue em 29/11/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017;
- Ausência de extratos bancários das contas abertas em nome do partido, abrangendo todo o período da campanha eleitoral;
- Existência de contas bancárias não registradas na prestação de contas;
Tais fatos caracterizam omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infrigindo o art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Inicialmente, cumpre consignar que as contas bancárias abertas em nome da agremiação e não registradas na prestação de contas contrariam
o disposto no art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral.
Ato contínuo, destaca-se em especial a ausência de extratos bancários de todas as contas abertas em nome do partido, abrangendo todo o
período eleitoral, o que, sem dúvida alguma, consiste em irregularidade insanável e que deve ser ponderada na análise e julgamento das
contas. Isso porque, conforme art. 60, §1º, da Res. TSE n. 23.553/2017, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação
financeira se fosse apresentados extratos, compreendendo todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição
financeira.
Assim, não apresentados os extratos bancários, não há como conferir confiabilidade à declaração de movimentação financeira pelo partido,
uma vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo
partido.
Observo, portanto, que têm razão a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral no sentido de que as inconsistências apontadas maculam
a prestação de contas do partido.
Nesse cenário, considerando a existência de irregularidade gravíssima, que afeta a integralidade e regularidade das contas, a desaprovação é
a medida que se impõe, conforme o art. 77, inciso III. Ademais, em razão do descumprimento das normas referentes à arrecadação e à
aplicação de recursos, perderá o partido o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, §4º da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de CAMBARÁ DO SUL - RS, nos termos do art. 77,
III, da Res. TSE nº 23.553/2017. Ainda, em consonância com o art. 77, §4º e § 6º do último diploma, determino a suspensão do repasse de
quotas do Fundo Partidário a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, pelo prazo de 3 (três) meses.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os diretórios estadual e nacional da presente decisão para a suspensão do repasse de novas quotas
do Fundo Partidário pelo período assinalado.
Registre a decisão no sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos com baixa.
São Francisco de Paula, 01 de abril de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-06.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Órgão Partidário Municipal - Eleições 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Cambará do Sul
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PT CAMBARÁ DO SUL, NELSONIR SILVA DO NASCIMENTO E MARCELO FERREIRA KLIPPEL (ADV(S) MARIA SANDRA
CELA PINTO-OAB 56192)
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Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do Município de Cambará do Sul/RS,
referente às Eleições Gerais de 2018, nos termos do da Lei n. 9.504/97 e da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publicado o Edital nº 047/2018 (fl. 37), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada.
Em razão da análise técnica, foi expedido relatório de diligências (fl. 43).
Determinada a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, os mesmos permaneceram inertes, conforme verificado na Certidão de fl. 47.
Realizado o exame das contas, a Unidade Técnica solicitou a baixa dos autos em diligência, para que o partido se manifestasse em relação às
irregularidades apontadas (fl. 48/49).
Devidamente intimada a sanar as irregularidades, a agremiação partidária manteve-se silente (fl. 52v).
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica (fls. 53/54), recomendando a desaprovação das contas, e posterior manifestação
do Ministério Público Eleitoral (fl. 60), no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos.
É relatório.
Decido.
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, de acordo com a Resolução TSE n. 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem como objetivo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos
recursos arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações
realizadas pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais.
Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais passaram a ter que prestar contas
relativas a eleições gerais à Justiça Eleitoral.
No tocante ao mérito do presente expediente, adoto como razões de decidir os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o
exame das peças obrigatórias constantes nos autos, concluindo pela desaprovação das contas apresentadas (fl. 53/54), onde constatam-se
os seguintes apontamentos:
- Ausência de extratos bancários das contas abertas em nome do partido, abrangendo todo o período da campanha eleitoral;
- Existência de contas bancárias não registradas na prestação de contas.
Tais fatos caracterizam omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infrigindo o art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Inicialmente, cumpre consignar que as contas bancárias abertas em nome da agremiação e não registradas na prestação de contas contrariam
o disposto no art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral.
Ato contínuo, a ausência de extratos bancários abrangendo todo o período eleitoral, sem dúvida alguma, consiste em irregularidade insanável
e que deve ser ponderada na análise e julgamento das contas. Isso porque, conforme art. 60, §1º, da Res. TSE n. 23.553/2017, só seria
possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fosse apresentados extratos, compreendendo todo o período de
campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.
Assim, não apresentados os extratos bancários, não há como conferir confiabilidade à declaração de movimentação financeira pelo partido,
uma vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo
partido.
Observo, portanto, que têm razão a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral no sentido de que as inconsistências apontadas maculam
a prestação de contas do partido.
Nesse cenário, considerando a existência de irregularidade gravíssima, que afeta a integralidade e regularidade das contas, a desaprovação é
a medida que se impõe, conforme o art. 77, inciso III. Ademais, em razão do descumprimento das normas referentes à arrecadação e à
aplicação de recursos, perderá o partido o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, §4º da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de CAMBARÁ DO SUL - RS, nos termos do art. 77,
III, da Res. TSE nº 23.553/2017. Ainda, em consonância com o art. 77, §4º e § 6º do último diploma, determino a suspensão do repasse de
quotas do Fundo Partidário a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, pelo prazo de 3 (três) meses.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os diretórios estadual e nacional da presente decisão para a suspensão do repasse de novas quotas
do Fundo Partidário pelo período assinalado.
Registre a decisão no sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos com baixa.
São Francisco de Paula, 01 de abril de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 1-80.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2017
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) MAGALI ANDRIELI THEOBALD-OAB 105878)
RESPONSÁVEL(S) : GLAITON TIZATTO DA SILVA E MARCIA ANDREZA MASIERO (ADV(S) MAGALI ANDRIELI THEOBALD-OAB 105878)
R. H.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem conclusos para sentença.
D. L.
São Francisco de Paula, 01 de abril de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

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

Porto Alegre, Quarta-feira, 03 de Abril de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 60, Página: 21

NOTA DE EXPEDIENTE N. 29/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-50.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Omissão - Eleições Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PT DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) MAGALI ANDRIELI THEOBALD-OAB 105878)
RESPONSÁVEL(S) : GLAITON TIZATTO DA SILVA E MARCIA ANDREZA MASIERO (ADV(S) MAGALI ANDRIELI THEOBALD-OAB 105878)
Vistos.
De acordo com a Resolução TSE nº 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 de 2018, a prestação de contas deve ser elaborada por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE).
Assim sendo, a elaboração da prestação de contas de campanhas eleitorais somente poderá ser validada quando feita através do sistema
disponibilizado no endereço: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1.
Desta forma, deve a agremiação efetuar o devido cadastro e envio da documentação exigida através do Sistema SPCE, seguindo os
procedimentos dispostos na Resolução TSE n. 23.553/2017, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não prestação das contas eleitorais de
campanha.
Intimem-se.
D. L.
São Francisco de Paula, 01 de abril de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 047/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ - 59-27.2017.6.21.0057
INQUÉRITO - IPL 0120/2016 - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
VÍTIMA(S) : RONNIE PETERSON COLPO MELO
INDICIADO(S) : CARMEM ZENIR FAGUNDES (ADV(S) IARA DE MOURA PAIVA-OAB 17831)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra CARMEN ZENIR FAGUNDES ALVES, pela prática do fato delituoso
previsto no art. 326, caput, do Código Eleitoral.
Recebida a denúncia, a acusada foi citada, apresentando resposta à acusação e exceção de incompetência.
Concedida vista ao órgão ministerial para que se manifestasse sobre a exceção de incompetência, sustentou o Ministério Público que a
competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Eleitoral, tendo em vista que as ofensas foram proferidas com nítida
intenção de prejudicar a vítima junto ao eleitorado uruguaianense.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relato.
Decido.
A definição da competência para julgamento da ação está limitada à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de
pedir.
Dessa forma, no processo penal, a competência está adstrita ao que é informado pela denúncia. A denúncia tem como fim precípuo a
delimitação da matéria a ser conhecida pelo juízo, bem como a individualização do pedido. Para tanto, a imputação na denúncia deve
demonstrar claramente a tipicidade do fato, ou seja, que os fatos narrados se enquadram perfeitamente no tipo penal atribuído.
O crime de injúria tipificado no art. 326, do Código Eleitoral, difere do art. 140, do Código Penal, por exigir que a injúria seja perpetrada na
propaganda eleitoral ou tenha sido cometida visando a fins de propaganda. Assim, se não há na denúncia informação sobre um destes
elementos, carece a Justiça Eleitoral de competência para o julgamento do processo.
No presente caso, não se extrai da denúncia descrição mínima de que a injúria que teria sido cometida pela ré o fora na propaganda eleitoral
ou tenha sido perpetrada com o intuito de servir de propaganda (especial fim de agir), ainda que para beneficiar candidato ao tecer críticas a
adversário político, elementos estes imprescindíveis para determinar-se a competência da Justiça Eleitoral, mostrando-se incabível,
outrossim, presunção de intenção da acusada.
Outrossim, saliente-se serem igualmente incabíveis considerações posteriores do órgão ministerial a respeito dos elementos que identificariam
a conduta para fins de firmar-se a competência do juízo, competência esta que é exclusivamente informada pelo que está estampado na peça
pórtica, sede exclusiva para a declinação da causa de pedir e do pedido.
Dessa forma, se a denúncia diz respeito, apenas, à ocorrência de fato que se amolda à injúria comum, não há como analisar a demanda sob a
perspectiva de ocorrência de crime de injúria eleitoral.
Em face do exposto, declino o processamento e o julgamento do feito à Justiça Comum Estadual em face da incompetência deste Juízo.
Intimem-se da presente decisão.
Cumpra-se.
Diligências Legais.
Uruguaiana, 01 de abril de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
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61ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-71.2018.6.21.0061
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASIELEIRO - PTB (ADV(S) VALDICIR AUGUSTO COLOGNESE-OAB 34926)
RESPONSÁVEL(S) : VALDICIR AUGUSTO COLOGNESE E ATILIO CARLOS MAGGIONI (ADV(S) VALDICIR AUGUSTO COLOGNESE-OAB
34926)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Farroupilha/RS, referente às Eleições Gerais
de 2018.
Houve publicação de edital (fl. 13), no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl.14), nos termos do art. 59 da Resolução do TSE n°
23.553/2017, transcorrendo o prazo legal, sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 15.
Foi emitido parecer conclusivo, por servidor da Justiça Eleitoral, no sentido da desaprovação das contas (fl.17).
Intimados, a agremiação e seus responsáveis não se manifestaram, conforme certidão de fl.20.
Posteriormente foi dado vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 20v), que se manifestou pela desaprovação das contas, nos termos do artigo
77, inciso III da Resolução 23.553/2017 do TSE.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB da cidade de Farroupilha/RS.
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.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais.
Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais passaram a ter que prestar contas
relativas a eleições gerais à Justiça Eleitoral.
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 específica 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.
Nessa seara, observando a jurisprudência do TSE, abaixo colacionada, a desaprovação das contas em apreço é medida cabível:
(…)
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.)
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.
ISSO POSTO, acolhendo o parecer ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro PTB de Farroupilha/RS, 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 1 (um) mês, nos termos
do art. 77, §§ 4º e 6º, da TSE nº 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).
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.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquivem-se os autos.
Farroupilha, 01 de abril de 2019
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CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-86.2018.6.21.0061
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD (ADV(S) ALEX SANDRO SEBBEN-OAB 90236)
RESPONSÁVEL(S) : JULIANO SETTIN E JOSÉ LUIS SETTIN (ADV(S) ALEX SANDRO SEBBEN-OAB 90236)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do Partido Solidariedade – SD de Farroupilha/RS, referente às Eleições Gerais de
2018.
Houve publicação de edital (fl. 11), no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl.12), nos termos do art. 59 da Resolução do TSE n°
23.553/2017, transcorrendo o prazo legal, sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 13.
Foi emitido parecer conclusivo, por servidor da Justiça Eleitoral, no sentido da desaprovação das contas (fl.15).
Intimados, a agremiação e seus responsáveis não se manifestaram, conforme certidão de fl.18.
Posteriormente foi dado vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 18v), que se manifestou pela desaprovação das contas, nos termos do artigo
77, inciso III da Resolução 23.553/2017 do TSE.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral do Partido Solidariedade – SD da cidade de Farroupilha/RS.
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.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais.
Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais passaram a ter que prestar contas
relativas a eleições gerais à Justiça Eleitoral.
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 específica 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.
Nessa seara, observando a jurisprudência do TSE, abaixo colacionada, a desaprovação das contas em apreço é medida cabível:
(…)
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.)
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.
ISSO POSTO, acolhendo o parecer ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha de 2018 do Partido Solidariedade - SD de
Farroupilha/RS, 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 1 (um) mês, nos termos
do art. 77, §§ 4º e 6º, da TSE nº 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).
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.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquivem-se os autos.
Farroupilha, 01 de abril de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 29/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-04.2018.6.21.0061
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
RESPONSÁVEL(S) : ARMANDO ROBERTO PASQUAL E ANA LÚCIA TADIOTO
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do Partido Democratas – DEM. de Farroupilha/RS, referente às Eleições Gerais de
2018.
Houve publicação de edital (fl. 15), no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl.16), nos termos do art. 59 da Resolução do TSE n°
23.553/2017, transcorrendo o prazo legal, sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 17.
Foi emitido parecer conclusivo, por servidor da Justiça Eleitoral, no sentido da desaprovação das contas (fl.19).
Intimados, a agremiação e seus responsáveis não se manifestaram, conforme certidão de fl.22.
Posteriormente foi dado vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 22v), que se manifestou pela desaprovação das contas, nos termos do artigo
77, inciso III da Resolução 23.553/2017 do TSE.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral do partido Democratas – DEM. da cidade de Farroupilha/RS.
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.
A Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais.
Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais passaram a ter que prestar contas
relativas a eleições gerais à Justiça Eleitoral.
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 específica 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.
Nessa seara, observando a jurisprudência do TSE, abaixo colacionada, a desaprovação das contas em apreço é medida cabível:
(…)
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.)
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.
ISSO POSTO, acolhendo o parecer ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha de 2018 do Partido Democratas – DEM. de
Farroupilha/RS, 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 1 (um) mês, nos termos
do art. 77, §§ 4º e 6º, da TSE nº 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).
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.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquivem-se os autos.
Farroupilha, 01 de abril de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-78.2019.6.21.0061
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (ADV(S) EVANDRO BREDA-OAB 45170)
RESPONSÁVEL(S) : ARMANDO ROBERTO PASQUAL E ANA LUCIA TADIOTO (ADV(S) EVANDRO BREDA-OAB 45170)
SENTENÇA
Processo Classe: PC - Nº 5-78.2019.6.21.0061
Protocolo: 7.878/2019
Interessado: COMISSÃO PROVISÓRIA – DEMOCRATAS - Farroupilha/RS
Exercício 2018
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democratas - DEM do Município de Farroupilha/RS, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 14/03/2019 (fl.02).
O partido e seus responsáveis estão devidamente representados por advogado, com procuração juntada aos autos, fl. 03 a 05.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 11/19, fl. 08, dando publicidade sobre a declaração de
ausência de movimentação de recursos e abrindo prazo de 03 dias para manifestações, o prazo transcorreu sem impugnação, fl. 21.
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 23 e 23v).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral não se opôs ao parecer (fl. 23v).
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 Democratas - DEM do Município de
Farroupilha/RS, relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Farroupilha, 01 de abril de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 31/2019 - 61 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-93.2019.6.21.0061
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Farroupilha
JUÍZA ELEITORAL: CLÁUDIA BAMPI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) LINO AMBROSIO TROES-OAB 19130)
RESPONSÁVEL(S) : ALEX SANDRO WEIRICH E MORGANA TELES PAZ PARIZOTTO (ADV(S) LINO AMBROSIO TROES-OAB 19130)
SENTENÇA
Processo Classe: PC - Nº 4-93.2019.6.21.0061
Protocolo: 7.879/2019
Interessado: COMISSÃO PROVISÓRIA - PSD - Farroupilha/RS
Exercício 2018
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Social Democrático - PSD do Município de Farroupilha/RS, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 14/03/2019 (fl.02).
O partido e seus responsáveis estão devidamente representados por advogado, com procuração juntada aos autos, fl. 03 a 05.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul o Edital n. 11/19, fl. 08, dando publicidade sobre a declaração de
ausência de movimentação de recursos e abrindo prazo de 03 dias para manifestações, o prazo transcorreu sem impugnação, fl. 10.
Procedida a análise, a unidade técnica emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 12 e 12v).
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral não se opôs ao parecer (fl. 12v).
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:
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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 Social Democrático - PSD do Município de
Farroupilha/RS, relativas ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Farroupilha, 01 de abril de 2019
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE

63ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos dois dias do mês de abril do ano de 2019, a 063ª Zona Eleitoral – Bom Jesus/RS, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n.
02/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 24/01/2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Gustavo Henrique de Paula Leite,
Juiz Eleitoral da 063 Zona.

69ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, a 069ª Zona Eleitoral de São Vicente do Sul, de acordo com o Edital de
Eliminação de Documentos n. 07/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 12/02/2019,
procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na Listagem de Eliminação de Documentos n. 01/2019 anexada ao
processo eletrônico 785/2015.
Thiago Tristão Lima
Juiz Eleitoral da 069ª ZE

70ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 14/2019 - 70 ZE/RS
O Excelentíssimo Senhor RAFAEL ECHEVARRIA BORBA, Juiz Eleitoral da 70ª Zona de Getúlio Vargas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Afonso Tagliari, 40, sala
100, em Getúlio Vargas, se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, as informações de que trata o inciso I do caput
do art. 56, da Resolução TSE 23.553/2017, relativas à Prestação de Contas Eleitoral – Eleições Gerais 2018, dos diretórios municipais abaixo
identificados.
OBJETO: Publicidade das contas eleitorais dos órgãos municipais partidários:
- Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Sertão.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas eleitorais, e
impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do RS.
Getúlio Vargas, 02 de abril de 2019.
Eu, Luís Fernando Brustolin, Chefe de Cartório da 70ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
RAFAEL ECHEVARRIA BORBA,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 15/2019 - 70 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. 45, I, da Resolução TSE
n.23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativas às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2017, do diretório
municipal.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação financeira, dos seguintes partidos políticos e responsáveis: Movimento
Democrático Brasileiro – MDB, Gilberto Capoani Junior, Raimundo Lucion e Clovis José Casanova.
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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 Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Getúlio Vargas,02 de abril de 2019.
Eu, Luís Fernando Brustolin, Chefe de Cartório da 70ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
RAFALE ECHEVARRIA BORBA,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 17/2017 - 70 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. 45, I, da Resolução TSE
n.23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativas às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, do diretório
municipal.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação financeira, dos seguintes partidos políticos e responsáveis: Movimento
Democrático Brasileiro – MDB, Gilberto Capoani Junior e Raimundo Lucion.
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 Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Getúlio Vargas,02 de abril de 2019.
Eu, Luís Fernando Brustolin, Chefe de Cartório da 70ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
RAFALE ECHEVARRIA BORBA,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 52/2019 - 70ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-38.2018.6.21.0070
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - INTEMPESTIVAS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Getúlio Vargas
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) RUBENS SLAVIERO-OAB 75490B)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO SLAVIERO, FLÁVIO JORGE DALLA COSTA, VLADEMIR DALASTRA E DARLEI ROBERTO GALLINA
(ADV(S) RUBENS SLAVIERO-OAB 75490B)
...
Intimem-se os devedores, na pessoa do procurador constituído, para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15
(dias), sob pena de inscrição no Cadin - artigo 60, I, "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Após, nada pendente, arquivem-se com baixa.
Getúlio Vargas, 12 de dezembro de 2018
RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
Juiz Eleitoral da 070ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 56/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-78.2018.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Bassano
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) TASSIA TODESCHINI PIETA-OAB 92408)
RESPONSÁVEL(S) : GENOIR COMUNELLO(PRESIDENTE) VALDECIR DALL AGNOL (TESOUREIRO) (ADV(S) TÁSSIA TODESCHINI
PIETA-OAB 92408)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de município de Nova Bassano/RS,
referente às Eleições Gerais de 2018.
Findo o prazo previsto no artigo 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017, a escrivania eleitoral informou a omissão da agremiação partidária na
apresentação das contas (fls. 02).
O juízo determinou a adoção das providências previstas no artigo 52, §6º, da Resolução supra (fls. 04). Adotadas tais medidas, as partes foram
citadas para manifestação nos autos (fls. 05), as contas foram apresentadas às (fls. 06/17)
Diante da apresentação das contas, determinou-se a publicação de edital e a adoção dos demais atos necessários ao exame das contas (fls.
18).
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Publicado o Edital n. 66/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
21).
A unidade técnica realizou exame nas contas (fls. 22/v), intimada a agremiação apresentou manifestação (fls. 26/32).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou Exame Técnico Conclusivo, pela desaprovação das contas (fls. 33).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 35).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT de município de Nova Bassano/RS, referente às Eleições Gerais de
2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas finais, relacionadas ao 1º turno, foram apresentadas somente em 12/12/2018, fora do prazo
assinalado; por outro lado, as contas parciais não foram apresentadas no sistema SPCE-WEB (artigos 50, § 1º e §4º e 52, caput e §1º, da
Resolução citada).
Além disso, apontada pela unidade técnica irregularidade, referente a não abertura de conta bancária específica para movimentação de
“Outros Recursos”, medida obrigatória a todos os partidos vigentes no período eleitoral (artigos 10 e 56, II, alínea “a” da Resolução TSE n.
23.553/2017).
A agremiação alegou à de fl. 28 que “foi orientada pelo diretório estadual do partido a não abrir a conta bancária exigida pelo artigo 49, inciso I,
da Resolução Tse n. 23.553/2017”, não tem o condão de afastar a irregularidade, eis que o artigo 10 da Resolução TSE n. 23.553/2017 é claro
ao estabelecer a obrigatoriedade de abertura de conta bancária pelos partidos políticos, mesmo que não haja movimentação de recursos
financeiros (§2º), excepcionando a regra no §4°, incisos I e II, repetindo a exceção trazida pela Lei das Eleições, apenas para as candidaturas,
o que não se aplica a prestação de contas das agremiações partidárias, a saber:
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. (grifou-se)
§4º. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
Registre-se, ainda que não há comprovação do pagamento dos serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados durante as
campanhas eleitorais (art. 37, parágrafo 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017) ou o Termo de Doação de serviços ferido na manifestação de
fls. 26/30, em que pese a manifesta atuação dos profissionais Tassia Todeschini Pietá (OAB/RS nº 92.408) e João Olivio Pelle (CRC RS nº
41415/0-3 prestação de contas sob exame.
Das alegações do partido se depreende um juízo discricionário quanto ao atendimento às normas da legislação eleitoral, revelando um
entendimento raso, senão despiciendo das obrigações partidárias e da atuação da justiça eleitoral.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Desta feita, considerando a impossibilidade de análise da movimentação financeira da campanha eleitoral, ou sua ausência, haja vista a não
abertura da conta bancária específica, em descumprimento aos preceitos legais citados, é caso de desaprovação das contas, nos termos do
artigo 77, inciso III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo: […] III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT de município de Nova Bassano/RS, referente
às Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso III, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Determino a perda do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três) meses, iniciada no ano seguinte ao trânsito
em julgado desta decisão, nos termos do artigo 77, §4º e §6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral, poderá o parquet requerer a extração de cópia integral do processo, para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (artigo 84 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Cumprido, arquive-se.
Nova Prata, 01 de abril de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 57/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 96-63.2018.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Bassano
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) RAFAEL DALL'AGNOL-OAB 103879)
RESPONSÁVEL(S) : ODETE ZANON VICCARI (PRESIDENTE) DALILA VANZO (TESOUREIRO) (ADV(S) RAFAEL DALL'AGNOL-OAB
103879)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Nova Bassano/RS,
referente às Eleições Gerais de 2018.
Findo o prazo previsto no artigo 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017, a escrivania eleitoral informou a omissão da agremiação partidária na
apresentação das contas (fls. 02).
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O juízo determinou a adoção das providências previstas no artigo 52, §6º, da Resolução supra (fls. 04). Adotadas tais medidas, as partes foram
citadas para manifestação nos autos (fls. 05), as contas foram apresentadas às (fls. 06/16)
Diante da apresentação das contas, determinou-se a publicação de edital e a adoção dos demais atos necessários ao exame das contas (fls.
17).
Publicado o Edital n. 01/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
19/v).
A unidade técnica realizou exame nas contas (fls. 22/v), intimada a agremiação partidária quedou silente, conforme certidão de (fl. 24/v)
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou Exame Técnico Conclusivo, pela desaprovação das contas (fls. 25).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 26).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Nova Bassano/RS, referente às Eleições Gerais
de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas finais, relacionadas ao 1º turno, foram apresentadas somente em 28/12/2018, fora do prazo
assinalado; por outro lado, as contas parciais, não foram apresentadas no sistema SPCE-WEB (artigos 50, § 1º e §4º e 52, caput e §1º, da
Resolução citada).
Além disso, apontada pela unidade técnica irregularidade, referente a não abertura de conta bancária específica para movimentação de
“Outros Recursos”, medida obrigatória a todos os partidos vigentes no período eleitoral (artigos 10 e 56, II, alínea “a” da Resolução TSE n.
23.553/2017).
O artigo 10 da Resolução TSE n. 23.553/2017 é claro ao estabelecer a obrigatoriedade de abertura de conta bancária pelos partidos políticos,
mesmo que não haja movimentação de recursos financeiros (§2º), excepcionando a regra no §4°, incisos I e II, repetindo a exceção trazida
pela Lei das Eleições, apenas para as candidaturas, o que não se aplica a prestação de contas das agremiações partidárias, a saber:
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. (grifou-se)
§4º. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
Registre-se, ainda que não há comprovação do pagamento dos serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados durante as
campanhas eleitorais (art. 37, parágrafo 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017), em que pese a manifesta atuação dos profissionais Rafael
Dall’Agnol (OAB/RS nº 103.879) e João Olivio Pelle (CRC RS nº 41415/0-3 prestação de contas sob exame.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Desta feita, considerando a impossibilidade de análise da movimentação financeira da campanha eleitoral, ou sua ausência, haja vista a não
abertura da conta bancária específica, em descumprimento aos preceitos legais citados, é caso de desaprovação das contas, nos termos do
artigo 77, inciso III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo: […] III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Nova Bassano/RS,
referente às Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso III, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Determino a perda do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três) meses, iniciada no ano seguinte ao trânsito
em julgado desta decisão, nos termos do artigo 77, §4º e §6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral, poderá o parquet requerer a extração de cópia integral do processo, para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (artigo 84 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Cumprido, arquive-se.
Nova Prata, 01 de abril de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 58/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 85-34.2018.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: São Jorge
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ADEMIR RUFFATTO-OAB 45478)
RESPONSÁVEL(S) : ILTO NUNES ABRÃO (PRESIDENTE) IRIA MARQUES DAL CERO (TESOUREIRO) (ADV(S) ADEMIR RUFFATTO-OAB
45478)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Partido Progressistas – PP de município de São Jorge/RS, referente às Eleições
Gerais de 2018.
Findo o prazo previsto no artigo 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017, a escrivania eleitoral informou a omissão da agremiação partidária na
apresentação das contas (fls. 02).
O juízo determinou a adoção das providências previstas no artigo 52, §6º, da Resolução supra (fls. 04). Adotadas tais medidas, as partes foram
citadas para manifestação nos autos (fls. 05), as contas foram apresentadas às (fls. 07/25)
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Diante da apresentação das contas, determinou-se a publicação de edital e a adoção dos demais atos necessários ao exame das contas (fls.
26).
Publicado o Edital n. 05/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
28).
A unidade técnica realizou exame nas contas (fls. 32/33), intimada a agremiação partidária quedou silente, conforme certidão de (fl. 35)
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou Exame Técnico Conclusivo, pela desaprovação das contas (fls. 36).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 37).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido Progressistas – PP de município de São Jorge/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas finais, relacionadas ao 1º turno, foram apresentadas somente em 11/01/2019, fora do prazo
assinalado; por outro lado, as contas parciais não foram apresentadas no sistema SPCE-WEB (artigos 50, § 1º e §4º e 52, caput e §1º, da
Resolução citada). Apontada, ainda, impropriedade relacionada a indicação incorreta do presidente da agremiação partidária no documento de
fls. 29.
Além disso, apontada pela unidade técnica irregularidade, referente a não abertura de conta bancária específica para movimentação de
“Outros Recursos”, medida obrigatória a todos os partidos vigentes no período eleitoral (artigos 10 e 56, II, alínea “a” da Resolução TSE n.
23.553/2017).
O artigo 10 da Resolução TSE n. 23.553/2017 é claro ao estabelecer a obrigatoriedade de abertura de conta bancária pelos partidos políticos,
mesmo que não haja movimentação de recursos financeiros (§2º), excepcionando a regra no §4°, incisos I e II, repetindo a exceção trazida
pela Lei das Eleições, apenas para as candidaturas, o que não se aplica a prestação de contas das agremiações partidárias, a saber:
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. (grifou-se)
§4º. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
Registre-se, ainda que não há comprovação do pagamento dos serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados durante as
campanhas eleitorais (art. 37, parágrafo 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017), em que pese a manifesta atuação dos profissionais Ademir
Ruffatto (OAB/RS nº 45.478) e Tiarles Crestani (CRC RS nº 089260/0-9) na prestação de contas sob exame.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Desta feita, considerando a impossibilidade de análise da movimentação financeira da campanha eleitoral, ou sua ausência, haja vista a não
abertura da conta bancária específica, em descumprimento aos preceitos legais citados, é caso de desaprovação das contas, nos termos do
artigo 77, inciso III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo: […] III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Progressistas – PP de município de São Jorge/RS, referente às Eleições
Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso III, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Determino a perda do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três) meses, iniciada no ano seguinte ao trânsito
em julgado desta decisão, nos termos do artigo 77, §4º e §6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral, poderá o parquet requerer a extração de cópia integral do processo, para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (artigo 84 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Cumprido, arquive-se.
Nova Prata, 01 de abril de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 84-49.2018.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: São Jorge
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RESPONSÁVEL(S) : RONI GALVAN (PRESIDENTE) JUVENILDO MENIN (TESOUREIRO) (ADV(S) ZULMIR MIOTTO-OAB 50276)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT do município de São Jorge/RS, referente às
Eleições Gerais de 2018.
Findo o prazo previsto no artigo 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017, a escrivania eleitoral informou a omissão da agremiação partidária na
apresentação das contas (fls. 02).
O juízo determinou a adoção das providências previstas no artigo 52, §6º, da Resolução supra (fls. 04). Adotadas tais medidas, as partes foram
citadas para manifestação nos autos (fls. 05), as contas foram apresentadas às (fls. 06/13)
Diante da apresentação das contas, determinou-se a publicação de edital e a adoção dos demais atos necessários ao exame das contas (fls.
15).
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Publicado o Edital n. 67/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
17).
A unidade técnica realizou exame nas contas (fls. 20/v), intimada a agremiação partidária quedou silente, conforme certidão de (fl. 22/v)
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou Exame Técnico Conclusivo, pela desaprovação das contas (fls. 23).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 24).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido dos Trabalhadores – PT do município de São Jorge/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas finais, relacionadas ao 1º turno, foram apresentadas somente em 17/12/2018, fora do prazo
assinalado; por outro lado, as contas parciais não foram apresentadas no sistema SPCE-WEB (artigos 50, § 1º e §4º e 52, caput e §1º, da
Resolução citada).
Além disso, apontada pela unidade técnica irregularidade, referente a não abertura de conta bancária específica para movimentação de
“Outros Recursos”, medida obrigatória a todos os partidos vigentes no período eleitoral (artigos 10 e 56, II, alínea “a” da Resolução TSE n.
23.553/2017).
O artigo 10 da Resolução TSE n. 23.553/2017 é claro ao estabelecer a obrigatoriedade de abertura de conta bancária pelos partidos políticos,
mesmo que não haja movimentação de recursos financeiros (§2º), excepcionando a regra no §4°, incisos I e II, repetindo a exceção trazida
pela Lei das Eleições, apenas para as candidaturas, o que não se aplica a prestação de contas das agremiações partidárias, a saber:
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. (grifou-se)
§4º. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
Registre-se, ainda que não há comprovação do pagamento dos serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados durante as
campanhas eleitorais (art. 37, parágrafo 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017), em que pese a manifesta atuação dos profissionais Zulmir
Miotto (OAB/RS nº 50.276) e Ana Cristina Polesello (CRC RS nº 079648/0-2) na prestação de contas sob exame.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Desta feita, considerando a impossibilidade de análise da movimentação financeira da campanha eleitoral, ou sua ausência, haja vista a não
abertura da conta bancária específica, em descumprimento aos preceitos legais citados, é caso de desaprovação das contas, nos termos do
artigo 77, inciso III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo: […] III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT do município de São Jorge/RS, referente às Eleições
Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso III, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Determino a perda do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três) meses, iniciada no ano seguinte ao trânsito
em julgado desta decisão, nos termos do artigo 77, §4º e §6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral, poderá o parquet requerer a extração de cópia integral do processo, para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (artigo 84 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Cumprido, arquive-se.
Nova Prata, 01 de abril de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-65.2018.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: André da Rocha
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR ZANIN (PRESIDENTE) EZEQUIEL MARCON (TESOUREIRO) (ADV(S) ALEX HERMINDO NUSS-OAB
70672)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Partido Progressistas – PP de André da Rocha/RS, referente às Eleições Gerais de
2018.
Findo o prazo previsto no artigo 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017, a escrivania eleitoral informou a omissão da agremiação partidária na
apresentação das contas (fls. 02).
O juízo determinou a adoção das providências previstas no artigo 52, §6º, da Resolução supra (fls. 04). Adotadas tais medidas, as partes foram
citadas para manifestação nos autos (fls. 05), as contas foram apresentadas às (fls. 06/23)
Diante da apresentação das contas, determinou-se a publicação de edital e a adoção dos demais atos necessários ao exame das contas (fls.
25).
Publicado o Edital n. 64/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
28/v).
A unidade técnica realizou exame nas contas (fls. 31), intimada a agremiação partidária apresentou manifestação (fl. 36/45)
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Ato contínuo, a unidade técnica apresentou Exame Técnico Conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 46).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 47).
É o relatório.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
O objeto de análise exposto no presente expediente é regulamentado pelo artigo 17, III, da Constituição Federal, também pelo artigo 34 da Lei
nº9.096/95, assim como pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem como objetivo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos
recursos arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações
realizadas pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
Analisando o parecer conclusivo, não obstante as falhas formais apontadas, não se observam falhas que possam comprometer o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas a ensejar irregularidades, assim entendidas as práticas de atos que violem
a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais ou qualquer outra impropriedade que resultasse dano ao erário.
Isso posto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS AS CONTAS do Partido Progressistas – PP de André da Rocha/RS, relativas às Eleições
Gerais de 2018, nos termos do art. 77, II, da Res. TSE 23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Nova Prata, 01 de abril de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 61/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-06.2018.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: André da Rocha
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) ALEX HERMINDO NUSS-OAB 70672)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO CARLOS MORETTI E DELMAR FLECK (ADV(S) ALEX HERMINDO NUSS-OAB 70672)
Vistos.
O Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do Município de André da Rocha/RS, ingressou em juízo, apresentando a prestação de contas das
eleições gerais de 2018 (fls.03/16).
Nos termos do art. 59, da Resolução TSE n. 23553/2017, foi publicado o Edital 62/2018 (fl.19), e o Ministério Público Eleitoral foi cientificado da
apresentação das contas (fl. 19/v).
A ausência de impugnação das contas foi certificada no processo (fl. 20).
A unidade técnica emitiu Relatório Preliminar para expedição de diligências (fl. 24). Intimado o partido apresentou manifestação (fl. 27/29)
Expedido Exame, este apontou irregularidades na prestação de contas (fl.30) Intimado o partido apresentou manifestação (fl. 33/45)
A Unidade Técnica em nova análise emitiu o Exame Conclusivo (fl. 46), recomendando a aprovação das contas com ressalvas.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral, do mesmo modo, opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 47).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
O objeto de análise exposto no presente expediente é regulamentado pelo artigo 17, III, da Constituição Federal, também pelo artigo 34 da Lei
nº9.096/95, assim como pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem como objetivo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos
recursos arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações
realizadas pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
Analisando o parecer conclusivo, não obstante as falhas formais apontadas, não se observam falhas que possam comprometer o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas a ensejar irregularidades, assim entendidas as práticas de atos que violem
a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais ou qualquer outra impropriedade que resultasse dano ao erário.
Isso posto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS AS CONTAS do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do Município de André da Rocha/RS,
relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 77, II, da Res. TSE 23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Nova Prata, 01 de abril de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 62/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-88.2018.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Guabiju
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ILARIO FROSI-OAB 25803)
RESPONSÁVEL(S) : FLÁVIO ROQUE FIORENTIN (ADV(S) ILARIO FROSI-OAB 25803)
Vistos.
O Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Guabiju/RS, ingressou em juízo, apresentando a prestação de contas das
Eleições Gerais de 2018 (fls.03/38).
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Nos termos do art. 59, da Resolução TSE n. 23553/2017, foi publicado o Edital 62/2018 (fl.41), e o Ministério Público Eleitoral foi cientificado da
apresentação das contas (fl. 41/v).
O partido juntou documentos (fl. 43/48).
A ausência de impugnação das contas foi certificada no processo (fl. 49).
O Relatório Preliminar apontou irregularidades na prestação de contas (fl. 52/v) e o partido foi intimado a se manifestar (fl. 54).
O partido apresentou manifestação (fl. 55/57).
A Unidade Técnica emitiu o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 58), recomendando a aprovação das contas com ressalvas.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral, do mesmo modo, opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 59).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir.
O objeto de análise exposto no presente expediente é regulamentado pelo artigo 17, III, da Constituição Federal, também pelo artigo 34 da Lei
nº9.096/95, assim como pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem como objetivo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos
recursos arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência às transações
realizadas pelos partidos políticos e legitimidade ao pleito eleitoral.
Analisando o parecer conclusivo, não obstante as falhas formais apontadas, não se observam falhas que possam comprometer o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas a ensejar irregularidades, assim entendidas as práticas de atos que violem
a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais ou qualquer outra impropriedade que resultasse dano ao erário.
Isso posto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS AS CONTAS do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Guabiju/RS,
relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 77, II, da Res. TSE 23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Nova Prata, 01 de abril de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-68.2018.6.21.0083
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 - PDT - NOVA BOA VISTA (ADV(S) SAUL MARIO MATTEI-OAB 71756)
RESPONSÁVEL(S) : CLEBER BADIN, EIDER WILLERS MILANI, MILTON HAHN E CLEBER BADIN (ADV(S) SAUL MARIO MATTEI-OAB
71756)
Vistos.
Ante o teor do exame das contas (fls. 70-1), 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.
No mesmo prazo, deve o patrono da agremiação partidária informar se ratifica os termos da manifestação do presidente do partido das fls. 629, sendo o silêncio interpretado como ratificação.
Após, cumpra-se o restante do despacho da fl. 51.
Sarandi, 01 de abril de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

87ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 003/2019
A Doutora Suellen Rabelo Dutra, Juíza Eleitoral da 087ª Zona de Tupanciretã-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que o presente Edital aos que virem ou dele tomarem conhecimento, perante este juízo, situado na Rua Paulino Aquino, n.º 204,
na cidade de Tupanciretã-RS, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4º da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao período de 01/01/2017 a
31/12/2017 dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, dos seguintes partidos políticos:
DEMOCRATAS – DEM de Tupanciretã-RS;
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB de Tupanciretã-RS;
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD de Tupanciretã-RS;
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B de Tupanciretã-RS.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no local de costume.
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Tupanciretã-RS, 01 de abril de 2019
Eu, Daniele Nenê Dias, Analista Judiciária da 087ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2019 - 87 ZE/RS
Processo: PC - 1056 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
Juíza Eleitoral: SUELLEN RABELO DUTRA
Procedência: Tupanciretã
Número Único: 10-56.2018.6.21.0087
Partido(s) : COMISSÃO PROVISÓRIA DO PSD TUPANCIRETÃ (Adv(s) Mario Cesar Portinho Vianna-OAB 14450)
Responsável(s) : MARIO CESAR PORTINHO VIANNA e LEOPOLDO PICH (Adv(s) Mario Cesar Portinho Vianna-OAB 14450)
Vistos.
Ciente da paralisação do presente processo, determino o prosseguimento do feito conforme o rito estabelecido no art. 45 da Resolução TSE n.
23546/2017.
Diligências legais.
Tupanciretã, 28 de março de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2019 - 87 ZE/RS
Processo: PC - 1141 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
Juíza Eleitoral: SUELLEN RABELO DUTRA
Procedência: Tupanciretã
Número Único: 11-41.2018.6.21.0087
Partido(s) : DIRETÓRIO M UNICIPAL DE TUPANCIRETÃ DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (Adv(s) Everson
Alves dos Santos-OAB 104318)
Responsável(s) : GUSTAVO SIMÕES LÍRIO e RAFAEL DOS SANTOS BERNARDI (Adv(s) Everson Alves dos Santos-OAB 104318)
Vistos.
Ciente da paralisação do presente processo, determino o prosseguimento do feito conforme o rito estabelecido no art. 45 da Resolução TSE n.
23546/2017, bem como seja procedida a correção do órgão de procedência.
Diligências legais.
Tupanciretã, 27 de março de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE TRE-RS
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2019 - 87 ZE/RS
Processo: PC - 1311 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
Juíza Eleitoral: SUELLEN RABELO DUTRA
Procedência: Tupanciretã
Número Único: 13-11.2018.6.21.0087
Partido(s) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ DO DEMOCRATAS - DEM (Adv(s) Glênio Lima Oliveira-OAB 30095)
Responsável(s) : EVALDO JUAREZ DA SILVA FREITAS e ELIO GATALDO (Adv(s) Glênio Lima Oliveira-OAB 30095)
Vistos.
Ciente da paralisação do presente processo, determino o prosseguimento do feito conforme o rito estabelecido no art. 45 da Resolução TSE n.
23546/2017, bem como seja procedida a correção do órgão de procedência.
Diligências legais.
Tupanciretã, 27 de março de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 005/2019 - 87 ZE/RS
Processo: PC - 1226 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
Juíza Eleitoral: SUELLEN RABELO DUTRA
Procedência: Tupanciretã
Número Único: 12-26.2018.6.21.0087
Partido(s) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB (Adv(s) Cristiano Rodrigues
Aquino-OAB 94464)
Responsável(s) : JORGE LUIZ VIANA e PATRÍCIA SANTOS DE SOUZA (Adv(s) Cristiano Rodrigues Aquino-OAB 94464)
Vistos.
Ciente da paralisação do presente processo, determino o prosseguimento do feito conforme o rito estabelecido no art. 45 da Resolução TSE n.
23546/2017, bem como seja procedida a correção do órgão de procedência.
Diligências legais.
Tupanciretã, 27 de março de 2019.
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
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94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 65/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-84.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Pinheirinho do Vale
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
RESPONSÁVEL(S) : SADI DE SOUZA, ODIR GIEHL, ADELINO ROSA E VALDEVINO DA SILVA (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
Vistos.
Intime-se o partido para que se manifeste sobre os apontamentos do Relatório de Exame da prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias,
nos termos do art. 35, §3º, inc. I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 01 de abril de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

95ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 044/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-43.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São João da Urtiga
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SÃO JOÃO DA URTIGA (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920
E SOMER IDEA-OAB 60821)
RESPONSÁVEL(S) : LENIR CONSORTE ZANANDREA E HILÁRIO KUHN (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920 E SOMER
IDEA-OAB 60821)
R.h.
Vistos.
Proceda-se às providências previstas no Art. 45 da Res. TSE 23.546/2017.
Após, voltem conclusos.
Sananduva, 02 de abril de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 045/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-28.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São João da Urtiga
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA DE SÃO JOÃO DA URTIGA (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920 E SOMER
IDEA-OAB 60821)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR FOIATTO E JARBAS VICINOSKI (ADV(S) LEIDI CARLA PICOLOTTO IDEA-OAB 75920 E SOMER IDEA-OAB
60821)
R.h.
Vistos.
Proceda-se às providências previstas no Art. 45 da Res. TSE 23.546/2017.
Após, voltem conclusos.
Sananduva, 02 de abril de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 095ª ZE
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97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 018/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 34-59.2015.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE
DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ALEXANDRE TAKEO SATO-OAB 40859, GUILHERME DE MAGALHÃES
TRINDADE-OAB 70803 E JOÃO CACILDO PRZYCZYNSKI-OAB 27242)
RESPONSÁVEL(S) : BEATRIZ REGINA GUAZINA LOPES E REJANE MOURA PASCOAL
R. h.
Ante a informação negativa de valores das fls. 479 a 482, determino a intimação da União para manifestação.
D. l.
Esteio, 01 de abril de 2019
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

100ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2019 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 1000001-29.2004.6.21.0100
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - ART 298,299 LEI 4737/65 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Vila Lângaro
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
AUTOR(S) : MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : JANICE DE PAULA SILVEIRA (ADV(S) ALINE GODOY DE OLIVEIRA DALL AGNOL-OAB 88.097, MICHEL DIAS DE ASSUMPÇÃOOAB 73924 E PATRÍCIA ALOVISI-OAB 38.850), MARCOS SUELO DA SILVA, ROSANGELA FERREIRA, JOSUE CARPES CORREA E
JORGE ARGEU OLIVEIRA CORREA
Vistos.
Diante do certificado às fls. 932, intimem-se os defensores da ré JANICE, por meio de nota de expediente a ser publicada no DEJERS, sobre a
sentença de extinção da punibilidade.
Tapejara, 31 de março de 2019
RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
Juiz Eleitoral da 100ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2019 - 100 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 2-40.2018.6.21.0100
AÇÃO PENAL - Artigo 299 Código Eleitoral c/c Artigo 29 do Código Penal - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais
PROCEDÊNCIA: Tapejara
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : VERA LUCIA LUCION (ADV(S) MAICON ZAGO DOS SANTOS-OAB 82453 E MARCIO CANALI-OAB 69574)
Vistos.
Retomado o prosseguimento da ação penal em relação a ré VERA LUCIA LUCION, ante a revogação do benefício da Suspensão Condicional
do Processo, determino o imediato prosseguimento do feito.
Para tanto, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO e INTERROGATÓRIO da ré, nos termos do artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal,
para o dia 24 de abril de 2019, às 13 horas e 30 minutos.
Intimem-se o Ministério Público Eleitoral, a ré, pessoalmente, o seu defensor por meio de publicação de nota de expediente no DEJERS, assim
como, as testemunas arroladas pela acusação e defesa (fls. 07 e 90), todas residentes na Comarca.
Intimem-se.
Tapejara, 01 de abril de 2019
RAFAEL ECHEVARRIA BORBA
Juiz Eleitoral da 100ª ZE
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110ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 33/2019 - 110ªZE
A Doutora CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER, Juíza Eleitoral Substituta da 110ª Zona de Tramandaí-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Caldas Júnior n. 1750,
sala 103, em Tramandaí, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos § 2º, do art. 28 e do inciso I, do artigo
45, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativas às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos ao exercício 2018, do partido político, e de seus
respectivos responsáveis, a seguir:
PP – Partido Progressista (11), do município de Imbé (Proc. 17-42.2019.6.21.0110 - Prot. 7.069/2019)
José Hélio da Silveira Puppo (presidente)
Maria Goreti da Silva Quarti (tesoureira)
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, fica facultado a qualquer interessado, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis em dinheiro.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital no
Diário da Justiça Eletrônico.
Tramandaí-RS, 15 de março de 2019.
Eu, Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral nesta 110ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER,
Juíza Eleitoral Substituta.

121ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-11.2018.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
PROCEDÊNCIA: Quinze de Novembro
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) CNPJ 03391204/0001-99 (ADV(S) JACQUES BRANDENBURG
GÜNTZEL-OAB 91.592)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS LUIS PETRI (PRESIDENTE) E LAONI STOLTE (TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do município de Quinze de Novembro/RS,
relativas às Eleições Gerais de 2018 (fls. 09-18). Foi publicado edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, pudesse impugnar as contas (fl.26). O prazo para
impugnação transcorreu sem qualquer manifestação (fl. 31). A Unidade Técnica (fl. 32) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 35) manifestaram-se
pela aprovação das contas partidárias.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas após a notificação do órgão partidário e dos responsáveis.
Segundo parecer da Unidade Técnica, não houve indícios de falhas no cumprimento das normas legais e de natureza financeira. Assim, não se
observaram impropriedades ou irregularidades que pudessem comprometer a regularidade das contas apresentadas.
Conforme se depreende da análise dos autos, o partido não realizou movimentações financeiras durante a campanha das Eleições Gerais de
2018, o que é corroborado pelos extratos bancários juntados às fls. 15/18.
Não havendo impropriedades ou irregularidades nas contas apresentadas, tampouco registro do recebimento de recursos de fonte vedada ou
não identificada, a aprovação das contas é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Por todo exposto, na forma do art. 77, inciso I, da Resolução TSE n° 23.553/2017, APROVO as contas apresentadas pelo MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, do município de Quinze de Novembro/RS, relativa às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Ibirubá, 02 de abril de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
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122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 31/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 222-40.2016.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - ELEIÇÕES 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUÍZA ELEITORAL: ANNA ALICE DA ROSA SCHUH
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADV(S) ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO-OAB 1578162)
EXECUTADO(S) : FATIMA CRISTIANE DE CARVALHO CAMARGO (ADV(S) LEIMAR NAZIR SIMÃO-OAB 39499)
Vistos, etc.
Diante do aceite do acordo pela executada Fátima Cristiane de Carvalho Camargo e a comprovação do pagamento da primeira parcela,
arquivem-se os autos.
Diligências legais.
Mostardas, 01 de abril de 2019
ANNA ALICE DA ROSA SCHUH
Juíza Eleitoral da 122ª ZE

130ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-24.2018.6.21.0130
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUIZ ELEITORAL: ROGER XAVIER LEAL
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) JOSÉ GREGÓRIO BOTOZELE-OAB 40759)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO ANTÔNIO MACHADO, ALTEMIR SILVEIRA DO EVANGELHO, JOÃO ALCIDES GAUTÉRIO GONDRAN E
MARCELO DO AMARAL SARAIVA (ADV(S) JOSÉ GREGÓRIO BOTOZELE-OAB 40759)
Rh.
Vistas as partes, para apresentação de alegações finais, no prazo de 03 dias.
Após, vista ao Ministério Público.
São José do Norte, 29 de março de 2019
ROGER XAVIER LEAL
Juiz Eleitoral da 130ª ZE

138ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA N. 08/2019
PRAZO: 3 (TRÊS) DIAS
A Doutora MARGOT CRISTINA AGOSTINI, Juíza Eleitoral Substituta da 138ª Zona de Casca-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 Barão do Rio Branco, 41,
Centro, em Casca, foi proferida sentença nos autos do processo n. 12-33.2019.6.21.0138, classe Pet (Petição), eleitora Sandra Aparecida
Lopes Souza, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de informação comunicando que, no dia em 28-03-2019, a eleitora, SANDRA APARECIDA LOPES SOUZA, filha de João de Souza
Lima e Vera Lucia de Oliveira Lopes, nascida em 15-03-1993, titular da inscrição eleitoral n. 116937230485, seção 0001, do município de
Ciríaco, compareceu ao Cartório Eleitoral de Casca para regularizar a inscrição eleitoral, tendo em vista a ausência às Eleições Gerais de
2018, 1º e 2º turno.
Na ocasião, foi emitida a Guia de Recolhimento da União – GRU Simples n. 041831170, no valor de R$70,02 (setenta reais e dois centavos). A
eleitora realizou o pagamento da multa no Banco do Brasil, em 28-03-2019, consoante comprovante juntado aos autos (fl. 05).
A serventia cartorária identificou o erro do valor registrado na multa e informou à eleitora os procedimentos para restituição do valor cobrado
indevidamente, tendo em vista que o valor correto a ser cobrado seria de R$ 7,02 (sete reais e dois centavos).
A eleitora manifestou-se optando pela não apresentação do pedido de restutuição de multa paga indevidamene, em razão de não ser titular de
conta bancária, consoante informação de fl. 02.
É o relatório.
Decido.
Na hipótese de pagamento indevido de multa, o eleitor poderá, excepcionalmente, requerer a restituição dos valores pagos, consoante portaria
do TSE n. 40/2016 e mensagem SOF/TSE n. 06/2014 – Procedimento Administrativo n. 15.443/14 – e IN STN n. 02.
Com efeito, o pedido de restituição de valor deve ser formulado em requerimento próprio e protocolado perante o Cartório Eleitoral,
acompanhado da guia de recolhimento da multa, qualificação do eleitor e indicação de conta bancária própria. Após, a Zona Eleitoral deve
encaminhar o documento diretamente à Secretaria de Orçamento e Finanças do TRE-RS para as providências necessárias à restituição dos
valores pagos indevidamente pelo eleitor.
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No presente caso, a eleitora Sandra Aparecida Lopes Souza percebeu que o valor registrado na Guia de Recolhimento da União era diferente
do que havia sido informado pela serventia cartorária, entretanto decidiu realizar o pagamento da multa. Além disso, a eleitora optou por não
apresentar pedido de restituição de multa paga indevidamente, em razão de não ser titular de conta bancária, requisito essencial para
deferimento do pedido.
Ante o exposto, determino o registro do pagamento da multa GRU n. 041831170 e o registro do ASE 078, motivo 1, no cadastro eleitoral de
SANDRA APARECIDA LOPES SOUZA, filha de João de Souza Lima e Vera Lucia de Oliveira Lopes, nascida em 15-03-1993, titular da
inscrição eleitoral n. 116937230485.
Publique-se.
Registre-se.
Notifique-se.
Após, arquive-se.”
PRAZO: 3 (três) dias
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital, no
DEJERS.
Casca-RS, 01 de abril de 2019.
Eu, Laura Vieira, Chefe de Cartório da 138ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral Substituta.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA N. 09/2019
PRAZO: 3 (TRÊS) DIAS
A Doutora MARGOT CRISTINA AGOSTINI, Juíza Eleitoral Substituta da 138ª Zona de Casca-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 Barão do Rio Branco, 41,
Centro, em Casca, foi proferida sentença nos autos do processo n. 11-48.2019.6.21.0138, classe RSE (Regularização de Situação do Eleitor),
eleitor Celso Luiz Damo, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se informação elaborada pela serventia cartorária, autuada na Classe RSE (Regularização de Situação do Eleitor), acerca da
obrigatoriedade de consignar o número do processo de Regularização de Situação de Eleitor no complemento do ASE 019 (cancelamento por
falecimento), em atendimento aos termos do Provimento CGE n. 002/2019, item 4:
“No campo “complemento” (obrigatório) do ASE, deve ser consignado o número e o ano do processo em que foi determinado o cancelamento
da inscrição, a zona eleitoral em que teve curso e a unidade da Federação (exemplo: Proc. nº 1.234/2019-1ªZE/UF)”
Esse formato de complemento será utilizado apenas nas anotações de falecimento de eleitores que estejam arrolados como canceláveis no
relatório extraído do Sistema ELO (fls. 11-15).
Assim, recebido em Cartório, no período de 18-02-2019 a 15-05-2019, comunicações de falecimento de eleitor cancelável, deve,
excepcionalmente, ser autuado processo sob a classe RSE e, em havendo identificação de outros eleitores nas comunicações supervenientes,
acostá-las ao mesmo processo, cujo número integrará o complemento do código de ASE 019.
Diante do recebimento de comunicação de óbito (fl. 16) do eleitor, Celso Luiz Damo, inscrição eleitoral n. 041371400426, identificado como
faltoso pela Justiça Eleitoral (fl. 12), impõe-se o registro do código de ASE 019, no histórico cadastral do eleitor.
Ante o exposto, determino o registro do ASE 019, no cadastro do eleitor, Celso Luiz Damo, filho de Luiz Damo e Teolinda Zanatta Damo,
nascido em 25-11-1965, inscrição eleitoral n. 041371400426, identificado como faltoso pela Justiça Eleitoral. Deverá ser consignado no campo
“complemento” do ASE, o número e o ano deste processo, a zona eleitoral em que teve curso e a unidade da Federação.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.”
PRAZO: 3 (três) dias
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital, no
DEJERS.
Casca-RS, 01 de abril de 2019.
Eu, Laura Vieira, Chefe de Cartório da 138ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral Substituta.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 10/2019
A Doutora MARGOT CRISTINA AGOSTINI, Juíza Eleitoral Substituta da 138ª Zona de Casca-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 Barão do Rio Branco, n.
41, Centro, em Casca, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/17, a declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 da citada Resolução, relativas às Prestações
de Contas Anuais dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, dos seguintes partidos políticos:
Exercício 2017:
Democratas – DEM – Ciríaco. Responsáveis: Luis Carlos Moras e Tarcicio Ernesto Canci.
Exercício 2016:
Democratas – DEM – Ciríaco. Responsáveis: Luis Carlos Moras e Tarcicio Ernesto Canci.
Exercício 2015:
Partido Republicano Brasileiro – PRB – Casca. Responsáveis: Jonas Rachele, Valdercio Deon e Jairo Felipe Neto.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital no
Diário Eletrônio da Justiça Eleitoral do RS – DEJERS.
Casca-RS, 02 de abril de 2019.
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Eu, Laura Vieira, Chefe de Cartório da 138ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral Substituta

153ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2019 - 153 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-12.2018.6.21.0153
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Municipal- Eleições Gerais 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Maria do Herval
JUIZ ELEITORAL: MIGUEL CARPI NEJAR
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) NELSON SANCHEZ-OAB 79473)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO VALDIR SCHUCK E ENERI RAIMUNDI (ADV(S) NELSON SANCHEZ-OAB 79473)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro -MDB do município de Santa Maria do Herval, relativas
às Eleições Gerais de 2018 (fls. 10-35).
Foi publicado edital, conforme art. 59 da Resolução TSE 23.553/17, tendo transcorrido o prazo sem impugnações (fls. 39-41).
Emitido Relatório conclusivo das Contas (fl. 43-44), o foi pela desaprovação, por conta da ausência de abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral. Concedido prazo para as partes se manifestarem, este decorreu “in albis”.
O Ministério Público Eleitoral entendeu procedente o parecer emitido, opinando pela desaprovação das contas (fl. 51).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir e fundamentar.
Registre-se que não houve nenhuma impugnação à prestação de contas apresentada intempestivamente pelo Movimento Democrático
Brasileiro-MDB de Santa Maria do Herval. Os responsáveis estão regularmente representados nos autos e não há indícios de recebimento de
recursos de fundo público para a campanha.
Realizada a análise técnica das contas, porém, verificou-se ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros,
nos termos do art. 10º, caput e §2º, da Resolução TSE 23.553/17:
Art. 10 É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
...
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Com isso, verificada a ausência de abertura de conta bancária específica, revelando a existência de irregularidade insanável, imperativo tornase a desaprovação das contas apresentadas.
Isso posto, DESAPROVO as contas do Movimento Democrático Brasileiro de Santa Maria do Herval, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos
termos do o art. 10º, caput e §2º, e art. 77, inc. III, ambos da Resolução TSE 23.553/17, ante os fundamentos declinados.
Outrossim, conforme estipulado no art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE 23.553/17, determino a perda do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário pelo período de seis meses, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de representação estadual e nacional do partido comunicando a presente decisão, bem como
registre-se no Sistema SICO.
Após, arquive-se com baixa.
Dois Irmãos, 01 de abril de 2019
MIGUEL CARPI NEJAR
Juiz Eleitoral da 153ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2019 - 153 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-72.2018.6.21.0153
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Municipal- Eleições Gerais 2018
PROCEDÊNCIA: Dois Irmãos
JUIZ ELEITORAL: MIGUEL CARPI NEJAR
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) HILMAR DERLI ZAMBONI-OAB 19494)
RESPONSÁVEL(S) : DILAIR LUIZ QUILIN E NINO ALEX PETZINGER (ADV(S) HILMAR DERLI ZAMBONI-OAB 19494)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista -PDT do município de Dois Irmãos, relativas às Eleições
Gerais de 2018 (fls. 09-38).
Foi publicado edital, conforme art. 59 da Resolução TSE 23.553/17, tendo transcorrido o prazo sem impugnações (fls. 39-41).
Emitido Relatório conclusivo das Contas (fl. 42-44), o foi pela desaprovação, por conta da ausência de abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral. Concedido prazo para as partes se manifestarem, este decorreu “in albis”.
O Ministério Público Eleitoral entendeu procedente o parecer emitido, opinando pela desaprovação das contas (fl. 53).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir e fundamentar.
Registre-se que não houve nenhuma impugnação à prestação de contas apresentada intempestivamente pelo Partido Democrático Trabalhista
de Dois Irmãos. O Partido está regularmente representado nos autos e não há indícios de recebimento de recursos de fundo público para a
campanha.
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Realizada a análise técnica das contas, porém, verificou-se ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros,
nos termos do art. 10º, caput e §2º, da Resolução TSE 23.553/17:
Art. 10 É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
...
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Com isso, verificada a ausência de abertura de conta bancária específica, revelando a existência de irregularidade insanável, imperativo tornase a desaprovação das contas apresentadas.
Isso posto, DESAPROVO as contas do Partido Democrático Trabalhista de Dois Irmãos, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do o
art. 10º, caput e §2º, e art. 77, inc. III, ambos da Resolução TSE 23.553/17, ante os fundamentos declinados.
Outrossim, conforme estipulado no art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE 23.553/17, determino a perda do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário pelo período de seis meses, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de representação estadual e nacional do partido comunicando a presente decisão, bem como
registre-se no Sistema SICO.
Após, arquive-se com baixa.
Dois Irmãos, 01 de abril de 2019
MIGUEL CARPI NEJAR
Juiz Eleitoral da 153ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2019 - 153 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-94.2018.6.21.0153
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Municipal- Eleições Gerais 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Maria do Herval
JUIZ ELEITORAL: MIGUEL CARPI NEJAR
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) MOZART ARTUR DIETRICH-OAB 35711)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO VICENTE SEIBERT E JOSE CANISIO ROLDO (ADV(S) MOZART ARTUR DIETRICH-OAB 35711)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores -PT do município de Santa Maria do Herval, relativas às
Eleições Gerais de 2018 (fls. 10-37).
Foi publicado edital, conforme art. 59 da Resolução TSE 23.553/17, tendo transcorrido o prazo sem impugnações (fls. 43-45).
Emitido Relatório conclusivo das Contas (fl. 46/47), o foi pela desaprovação, por conta da ausência de abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral. Concedido prazo para as partes se manifestarem, este decorreu “in albis”.
O Ministério Público Eleitoral entendeu procedente o parecer emitido, opinando pela desaprovação das contas (fl. 54).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a decidir e fundamentar.
Registre-se que não houve nenhuma impugnação à prestação de contas apresentada intempestivamente pelo Partido dos Trabalhadores- PT
de Santa Maria do Herval. As partes estão regularmente representadas nos autos e não há indícios de recebimento de recursos de fundo
público para a campanha.
Realizada a análise técnica das contas, porém, verificou-se ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é obrigatória, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros,
nos termos do art. 10º, caput e §2º, da Resolução TSE 23.553/17:
Art. 10 É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
...
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Com isso, verificada a ausência de abertura de conta bancária específica, revelando a existência de irregularidade insanável, imperativo tornase a desaprovação das contas apresentadas.
Isso posto, DESAPROVO as contas do Partido dos Trabalhadores de Santa Maria do Herval, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos
do o art. 10º, caput e §2º, e art. 77, inc. III, ambos da Resolução TSE 23.553/17, ante os fundamentos declinados.
Outrossim, conforme estipulado no art. 77, §§ 4º e 6º, da Resolução TSE 23.553/17, determino a perda do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário pelo período de seis meses, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de representação estadual e nacional do partido comunicando a presente decisão, bem como
registre-se no Sistema SICO.
Após, arquive-se com baixa.
Dois Irmãos, 01 de abril de 2019
MIGUEL CARPI NEJAR
Juiz Eleitoral da 153ª ZE
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