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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 55/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será também julgado o seguinte processo:
Sessão de 23.04.2019 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1) Embargos de Declaração - Proc. Classe PC N. 5938 - Prestação de Contas - de Exercício
Financeiro - de Partido Político - Órgão de Direção Regional - Exercício 2015. Procedência: D/C. Embargante(s): Ministério Público Eleitoral;
Luiz Roberto de Albuquerque e Claudemir Bragagnolo (Adv(s) Luciano Manini Neumann-OAB OAB/RS 82.374 e Vanir de Mattos-OAB OAB/RS
32.692), Partido Socialista Brasileiro - PSB (Adv(s) Luciano Manini Neumann-OAB OAB/RS 82.374, Roberto Stevan Rego da Rosa-OAB OAB/
RS 71.533 e Vanir de Mattos-OAB OAB/RS 32.692). Embargado(s): Claudemir Bragagnolo e Luiz Roberto de Albuquerque (Adv(s) Luciano
Manini Neumann-OAB OAB/RS 82.374 e Vanir de Mattos-OAB OAB/RS 32.692), Partido Socialista Brasileiro - PSB (Adv(s) Luciano Manini
Neumann-OAB OAB/RS 82.374, Roberto Stevan Rego da Rosa-OAB OAB/RS 71.533 e Vanir de Mattos-OAB OAB/RS 32.692); Ministério
Público Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 09.04.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
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Despachos
PROCESSO 0603465-47.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603465-47.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE OLMIRO OLIVEIRA PERES DEPUTADO FEDERAL, JOSE OLMIRO OLIVEIRA PERES
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
Concedo, de forma improrrogável, o prazo solicitado pelo interessado.
Após, encaminhem-se os autos ao órgão técnico, independentemente da manifestação do prestador, dispensado novo despacho.
Publique-se.
Porto Alegre, 08 de abril de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
PROCESSO 0602297-10.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602297-10.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LISANDRO ZWIERNIK DEPUTADO ESTADUAL, LISANDRO ZWIERNIK
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670, RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
Vistos.
A teor do art. 112 do CPC, cabe aos renunciantes, e não ao juízo, comunicar a renúncia ao mandante, para que este nomeie sucessor, razão
pela qual, indefiro o pedido constante da petição ID 2192533.
Outrossim, intimem-se os renunciantes para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, a comunicação de sua desistência ao representado,
sob pena de não se desincumbirem do encargo.
Diligências legais.
Em 04 de abril de 2019.
Desa. Marilene Bonzanini,
Relatora.
PROCESSO 0602576-93.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602576-93.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIO ANTONIO MANFRO DEPUTADO ESTADUAL, MARIO ANTONIO MANFRO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670, RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
Vistos.
Os procuradores Marco Aurelio Figueiró Junior e Renata Esmeraldino renunciaram ao mandato a eles outorgado, alegando que estão
dispensados de comunicar à parte porque haveria outros procuradores constituídos (Id 2192733).
Sem razão os peticionantes. A procuração conferida anteriormente pela parte (Id 466883) foi tacitamente revogada com a outorga da nova
procuração (STJ, AgRg no REsp 1536684/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 04/02/2016) e a renúncia a esta última não tem o
efeito de restabelecer o mandato anterior, extinto para todos os efeitos.
Assim, Marco Aurélio Figueiró Junior e Renata Esmeraldino são os únicos mandatários validamente constituídos, o que impõe a comunicação
da parte a respeito da pretendida renúncia, providência que cabe os procuradores, nos expressos termos do ¿caput¿ do art. 112 do Código de
Processo Civil.
Dessa forma, intimem-se os peticionantes para que, no prazo de 10 dias, comprovem a comunicação da renúncia ao seu procurador, sob pena
permanecerem responsáveis pela representação de Marco Antônio Manfro nos autos.
Comprovada a comunicação, retornem os autos conclusos. Transcorrido in albis o prazo, dê-se regular seguimento ao feito, com a manutenção
dos peticionantes como procuradores da parte.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0603128-58.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603128-58.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARICI ERENI SCHMENGLER DEPUTADO ESTADUAL, MARICI ERENI SCHMENGLER
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
Vistos.
Intimada para se manifestar sobre o parecer pela expedição de diligências, a parte deixou transcorrer o prazo in albis, e requer agora a dilação
do prazo e consequente admissão dos documentos apresentados.
A intimação do parecer para diligências ocorreu de forma regular, no Diário de Justiça Eletrônico e em nome do procurador constituído à
época, não havendo irregularidade no ato.
Contudo, as manifestações foram juntadas ainda antes da nova análise das contas pela SCI, de forma que a sua intempestividade não causou
tumulto ao trâmite processual.
Assim, excepcionalmente admito a manifestação da parte. Remetam-se os autos ao órgão técnico.
Publique-se.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
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Acórdãos
PROCESSO 0603456-85.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603456-85.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ILDA PAZ NICOLETTI DEPUTADO FEDERAL, ILDA PAZ NICOLETTI
Advogado do(a) REQUERENTE: TANIA REGINA MACIEL ANTUNES - RS077901
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Atos da Presidência
Resoluções
RESOLUÇÃO TRE-RS N. 326, DE 08 DE ABRIL DE 2019.
*Republicação por erro material na publicação de 09.4.19
Dispõe sobre a designação específica da 2ª e da 160ª Zonas Eleitorais para processar e julgar, de forma especializada, crimes eleitorais
conexos a crimes de corrupção ativa e passiva, de evasão de divisas, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e os delitos
praticados por organizações criminosas, independentemente do caráter transnacional ou não das infrações, os pedidos de colaboração
premiada e de cooperação jurídica passiva em matéria penal, cria a Comissão de Assessoramento Criminal Especializado (CACE), e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, ad
referendum do Tribunal,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 68, inciso II, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral (CNJE), que prevê a designação de zonas
eleitorais com competência exclusiva para julgamento e processamento de matérias específicas;
CONSIDERANDO que na sessão extraordinária realizada em 14 de março de 2019 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Quarto
Agravo Regimental no Inquérito n. 4435, reafirmou a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns conexos a crimes
eleitorais;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a administração da justiça e otimizar a prestação jurisdicional diante do direito fundamental à
razoável duração do processo e do princípio da eficiência que rege a Administração Pública (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a designação específica de zonas eleitorais é um ato de máxima relevância, contribuindo para a celeridade e a
qualidade da prestação jurisdicional;
CONSIDERANDO que, por conta de suas características e peculiaridades, há crescente complexidade e dificuldade de processamento das
investigações que envolvem crimes contra o sistema financeiro nacional, de lavagem ou ocultação de bens e os praticados por organizações
criminosas em que tenha sido reconhecida a competência da Justiça Eleitoral por conexão intersubjetiva, objetiva ou instrumental com crimes
eleitorais;
CONSIDERANDO a necessidade de distribuir de forma mais adequada a carga de trabalho de juízes eleitorais e servidores da Justiça Eleitoral
e eventuais pedidos de cooperação jurídica internacional, tendo por base a eficiência e solidariedade na execução do trabalho;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS ZONAS ELEITORAIS ESPECIALIZADAS
Art. 1º Designar a 2ª e a 160ª Zonas Eleitorais para processar e julgar de forma especializada, no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do
Sul, crimes eleitorais conexos a crimes de corrupção ativa e passiva, de evasão de divisas (Lei n. 7.492/1986), de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores (Lei n. 9.613/1998), e os delitos praticados por organizações criminosas (Leis n. 12.850/2013), independentemente do
caráter transnacional ou não das infrações.
§ 1º A designação específica abrange o processamento e o julgamento de feitos envolvendo os delitos referidos no caput, tais como inquéritos
policiais, procedimentos preparatórios, ações penais, medidas cautelares ou incidentais, autos de prisão em flagrante e audiências de custódia,
mandados de segurança em matéria criminal, habeas corpus, pedidos de colaboração premiada e de cooperação jurídica em matéria penal,
com ou sem intervenção de autoridade central ou expedição de carta rogatória, realizados ainda que de forma direta e informal, dentre outros
expedientes.
§ 2º Aos juízes das zonas eleitorais designadas incumbe a atribuição jurisdicional de execução penal, sem prejuízo das demais atribuições,
mediante distribuição igualitária dos processos.
Art. 2º. As zonas eleitorais designadas são consideradas zonas eleitorais especializadas em razão da matéria, e terão competência sobre toda
a Jurisdição Eleitoral do Rio Grande do Sul, qualquer que seja o meio, modo ou local de execução dos eventuais delitos.
Parágrafo único. As zonas eleitorais designadas manterão a sua atual competência jurisdicional, facultado aos respectivos juízes eleitorais
solicitar à Presidência do Tribunal a redistribuição de feitos que não tratem da matéria especializada a outras zonas eleitorais, ou requerer a
atuação exclusiva na modalidade especializada em razão do volume de trabalho.
Art. 3°. As zonas eleitorais especializadas receberão feitos novos e, por redistribuição, aqueles em andamento, excluídos os processos com a
instrução já encerrada ou já julgados.
Art. 4º. A distribuição e o protocolo de documentos relacionados aos delitos previstos no caput do art. 1º deve ser efetuada exclusivamente
perante a zona eleitoral mais antiga dentre as designadas, que será considerada a zona especializada distribuidora.
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§ 1º A zona especializada distribuidora contará com serviço de distribuição e protocolo instalado dentro de suas dependências e atendido por
servidor de seu quadro de pessoal.
§ 2° Todos os documentos destinados às zonas eleitorais especializadas serão entregues ou remetidos diretamente às suas unidades,
observando-se as cautelas de sigilo, ampla defesa e devido processo legal, vedado o recebimento por outras zonas eleitorais.
Art. 5°. Poderá ser determinada pelo Tribunal a prorrogação do biênio de magistrado de zona eleitoral especializada sempre que evidenciada a
existência de prejuízo à investigação e instrução criminal pelo encerramento das atividades jurisdicionais em decorrência do término do biênio.
Art. 6°. É facultado aos magistrados o deslocamento, na área de sua jurisdição, para a presidência de diligências necessárias à instrução dos
feitos em tramitação.
Parágrafo único. Poderão ser delegados a qualquer juízo os atos de instrução ou execução, ainda que não atue em zona eleitoral
especializada, sempre que isso não importe prejuízo ao sigilo, à celeridade ou à eficácia das diligências, podendo o juiz presidir os atos
necessárias ou deprecá-los.
CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO CRIMINAL ESPECIALIZADO (CACE)
Art. 7º. Fica instituída a Comissão de Assessoramento Criminal Especializado (CACE), no âmbito da Secretaria Judiciária do Tribunal, para
assessoramento exclusivo dos juízes das zonas eleitorais especializadas, em feitos criminais de grande complexidade, que versem sobre os
delitos previstos no caput do art. 1º, observados, entre outros critérios, o número de réus e a extensão da instrução.
Art. 8º. A CACE será integrada por no mínimo 5 (cinco) servidores escolhidos dentro do quadro funcional efetivo do Tribunal Regional do Rio
Grande do Sul, designados por portaria expedida pelo Presidente, compreendendo, preferencialmente:
a) 1 (um) assessor técnico da Assessoria de Desembargadores Eleitorais (ASTED);
b) 1 (um) assistente da Assessoria de Desembargadores Eleitorais (ASTED);
c) 1 (um) servidor da Corregedoria Regional Eleitoral (SCRE);
d) 1 (um) servidor da Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCIA);
e) 1 (um) servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).
Art. 9º. Caberá à Presidência do Tribunal e à Corregedoria Regional Eleitoral regulamentar a atuação da CACE, definir os critérios de seleção
de seus integrantes e a distribuição de funções comissionadas, podendo, ainda, diante da complexidade e características dos processos que
lhe são afetos, requisitar agentes de outros poderes públicos que realizem atividades de interesse ao assessoramento das zonas eleitorais
especializadas para a sua composição.
Art. 10. Caberá ao Secretário Judiciário a interlocução com os juízes das zonas especializadas assessoradas pela CACE, supervisionando as
atividades administrativas da Comissão.
Art. 11. O trabalho desenvolvido pela CACE será monitorado pela Presidência do Tribunal e pela Corregedoria Regional Eleitoral pelo prazo
mínimo de 12 meses, facultada a realização de eventuais modificações estruturais e de competência que se mostrarem necessárias.
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, aos 08 dias do mês de abril de dois mil e dezenove.
Desembargador Jorge Luís Dall'Agnol
Presidente

ZONAS ELEITORAIS

4ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 007/2019 - 4 ZE/RS
O Doutor Daniel da Silva Luz, Juiz Eleitoral da 004ª Zona de Espumoso-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Fernando Ferrari, n°
357, em Espumoso/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2018, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido Democrático Trabalhista (PDT) – Tapera/RS
Presidente: Alvinho Idauvom Lauxen
Tesoureiro: Renato Luiz Cassol
Partido dos Trabalhadores (PT) – Espumoso/RS
Presidente: Marcelo Orsolin
Tesoureiro: Jair Moraes
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Espumoso-RS, 08 de abril de 2019.
Eu, Letícia Machado Rodrigues, Chefe de Cartório Substituta da 004ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Daniel da Silva Luz,
Juiz Eleitoral da 004a ZE.
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5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-69.2018.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ARILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA-OAB 54997)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO LUIS PEREIRA MARQUIORI, CLAUDIOMIRO DA SILVA ROCHA, AIRTON FERREIRA DA SILVA, SIMARA
KULMANN OLIVEIRA E EDSON LUIS TAVARES ALVARENGA (ADV(S) ARILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA-OAB 54997)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2017, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT do
Município de Alegrete/RS.
Na folha 2, a Chefe do Cartório informou que o partido não havia apresentado as contas, razão pela qual foram expedidas cartas de notificação
para o partido e para os responsáveis.
Juntadas certidões de composição do órgão partidário (folhas 10/11) e notificadas todas as partes (folhas 4v, 7v, 15v e 17/18), foi determinada
a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário (folha 20).
O partido apresentou as contas intempestivamente em 26/09/2018 (folhas 21/322).
Em cumprimento ao despacho da folha 323, foi retificada a autuação para incluir o atual presidente do partido (folha 325).
Haja vista a apresentação das contas pela agremiação, foi revogado o despacho proferido na folha 20 (folha 327).
Publicado o edital n. 040/2018 (folhas 329/330) e disponibilizados os autos ao Ministério Público Eleitoral (folha 330v), o prazo decorreu sem
impugnação (folha 332).
Juntado Exame Preliminar (folha 333) e intimadas as partes, o partido peticionou e juntou documentos (folhas 338/340).
Em atendimento ao despacho da folha 342, foi retificada a autuação para excluir o termo "omissão" e emitido Exame da Prestação de Contas
(folhas 343/345).
No despacho da folha 351, deixei de determinar a expedição de ofício à Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal
Superior Eleitoral para comunicar a identificação de possível fonte vedada, haja vista o valor irrisório da contribuição recebida por meio do
órgão nacional do partido (R$ 15,22).
Intimadas as partes para se manifestarem sobre o Exame (folhas 352/354), o partido novamente peticionou e juntou documentos (folhas
355/357).
Juntado Parecer Conclusivo pela Análise Técnica (folhas 358/359), com manifestação pela aprovação com ressalvas, os autos foram
remetidos ao Ministério Público Eleitoral que também opinou pela aprovação com ressalvas das contas (folhas 360/361).
Intimadas as partes para apresentar defesa e requerer provas, não houve manifestação (folha 365v), razão pela qual considerei desnecessária
a apresentação de alegações finais (folha 366).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de analisar as contas partidárias do Partido dos Trabalhadores - PT, referentes ao exercício financeiro de 2017.
A Análise Técnica emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, bem como o Ministério Público Eleitoral.
Passo à análise da prestação de contas.
A falha apontada no item I, "a", do Exame das Contas, como bem mencionado no item 2 do parecer, não prejudicou a análise das
contas, sendo considerada apenas impropriedade.
A divergência do item IV do Exame das Contas foi justificada por meio dos documentos juntados nas folhas 356/357.
Já o item 3.a do parecer conclusivo, refere-se à receita recebida por meio do CNPJ do órgão nacional do partido, no valor de R$ 15,22, cuja
doadora declarada como originária enquadra-se no conceito de fonte vedada, nos termos do artigo 12, inciso IV, da Resolução TSE n.
23.464/2015.
O Ministério Público Eleitoal, no parecer juntado nas folha 360/361, opinou pelo recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. Como já referido
no despacho da folha 351, entendo que a regularidade dos valores recebidos por meio do CNPJ do órgão nacional deve ser analisada pelo
órgão competente do Tribunal Superior Eleitoral. Por esse motivo, deixo de determinar o recolhimento do valor de R$ 15,22 ao Tesouro
Nacional.
Dessa forma, tendo em vista que as impropriedades verificadas não comprometem a consistência e a análise da prestação de contas, de
acordo com o artigo 46, II, da Resolução TSE n. 23.464/2015, as contas devem ser julgadas aprovadas com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Alegrete, RS, relativas ao exercício de
2017, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se pelo DEJERS.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
D.L.
Alegrete, 09 de abril de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE
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10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-12.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) ANTONIO SINVAL DE FREITAS
JUNIOR-OAB 89051)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO DA SILVA FIGUEIRÓ (ADV(S) DIOGO FREITAS DE BARCELOS-OAB 112312 E LUCIANO DA SILVA
FIGUEIRÓ-OAB 40270), JEFERSON BAUMHARDT NUNES E MARCELO DA SILVA FIGUEIRÓ (ADV(S) LUCIANO DA SILVA FIGUEIRÓOAB 40270)
Vistos.
Em face da concordância do órgão do MPE acerca da possibilidade de nova manifestação da unidade técnica acerca dos novos documentos
trazidos com as alegações finais dos responsáveis (fls. 186-191), determino o encaminhamento dos autos para nova manifestação (restrita à
análise dos novos documentos trazidos pelas partes e do o seu impacto em relação às irregularidades e às impropriedades anteriormente
indicadas). Friso que tal medida, é de ordem excepcional, haja vista que, pelo iter do presente feito, o direito de apresentar documentos hábeis
para esclarecer questionamentos dessa Justiça Eleitoral estaria precluso, haja vista que o novo documento (Livro Diário autenticado) já havia
sido solicitado em diligência desse juízo e não atendida no prazo assinalado.
Após, intimem-se as partes (partido e responsáveis) para ciência e manifestação no prazo sucessivo de 03 dias, a iniciar pelo partido.
Decorrido o prazo, retornem os autos para vistas ao MPE, pelo prazo de 03 dias.
Com o retorno dos autos, nada mais sendo requerido e sem mais diligências, venham para o decisório.
Dil.
Cachoeira do Sul, 05 de abril de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 13/2019 - 15ª ZE
PRAZO: 3 dias
O Doutor André Dal Sóglio Coelho, Juiz Eleitoral da 15ª Zona de Carazinho-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Venâncio Aires, 688, sala
103, em Carazinho, encontram-se as prestações de contas eleitorais de 2018 do Partido Republicano Brasileiro – PRB de Chapada.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no local de
costume.
Carazinho-RS, 08 de abril de 2019.
Eu, Andréa Ferretto Richter, Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANDRÉ DAL SÓGLIO COELHO,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 58/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-04.2017.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) IGOR GUERRA LONGO-OAB 84672)
RESPONSÁVEL(S) : ERMÓGENES BODANESE E JORGE LUIS DA SILVA DUTRA (ADV(S) IGOR GUERRA LONGO-OAB 84672)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo MDB – Movimento Democrático Brasileiro – de Carazinho referente ao exercício de 2016.
Foi expedido Exame Preliminar (fl.41), do qual o partido foi intimado (fl. 45) para manifestação, porém decorrido o prazo, o mesmo quedou
silente.
Realizado o Exame das Contas (fls. 47 e 48), novamente foi realizada a intimação da agremiação (fl. 50), tendo transcorrido in albis o prazo
para manifestação.
Sobreveio Parecer Conclusivo apontando recursos de origem não identificada e manifestando-se pela desaprovação das contas (fl. 52).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer no mesmo sentido (fl. 54).
Citado do Parecer Conclusivo (fl.56), o partido manifestou-se alegando ausência de intimação dos relatórios de exame preliminar e de exame
das contas, e, no mérito, declara que todos os valores apontados foram realizados de maneira regular, apresentando documentos onde estão
descritas as contribuições e a identidade dos doadores e cópia do livro razão referente ao exercício em análise requerendo a aprovação das
contas (fls.58 a 76).
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Por derradeiro, foi determinada a análise, pela Unidade Técnica, acerca dos documentos apresentados junto à defesa da parte, tendo sido
aberto prazo para apresentação de alegações finais, o qual também transcorreu in albis.
Vieram conclusos os autos.
É o relatório. Decido.
Primeiramente, INDEFIRO o requerimento de reabertura de prazo, uma vez que todos os atos processuais foram devidamente publicados
através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DEJERS), conforme cópias das notas de expediente juntadas aos autos (fls. 45 e 50), tendo
sido garantida a fruição de todos os prazos legais para manifestação do partido, de modo que, não procede a preliminar de nulidade aventada
pelo partido.
Afastada essa preliminar, procedo a análise das contas.
A agremiação arrecadou o montante de R$ 7.817,87 (sete mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), no exercício de 2016,
dos quais R$ 5.235,18 (cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos) não têm comprovação de origem, conforme verificado
nos extratos apresentados pela agremiação e no extratos eletrônicos, onde se verifica que no período entre janeiro e agosto do referido
exercício todas os valores creditados na conta bancária da agremiação foram realizados de forma irregular, uma vez que não foram
identificados os doadores.
É importante salientar que a resolução que rege as prestações de contas anuais das agremiações determina que as contas bancárias
somente podem receber doações ou contribuições com a identificação do CPF do doador (art. 7º RES. TSE n.23.464/2015) e que caso
ocorram créditos não identificados, deve, o partido, recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, até o último dia do mês
subsequente, sendo vedada a devolução do valor ao doador originário (art. 14). Conforme verificado nos extratos acostados aos autos, a maior
parte dos recursos creditados na conta bancária do partido não foram identificados e tampouco recolhidos ao Tesouro Nacional, em desacordo
com o que rege o dipositivo legal supracitado.
Isso posto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e considero irregulares as contas do MDB – Movimento Democrático Brasileiro – de
Carazinho, referentes ao exercício de 2016.
Diante do exposto, DECLARO DESAPROVADAS AS CONTAS do Movimento Democrático Brasileiro de Carazinho, com fundamento no art.
46, III, alínea “b”, da Resolução TSE nº 23.464/15, aplicando-se a SUSPENSÃO do repasse de novas quotas do fundo partidário até o
esclarecimento da origem do recurso nos termos do art. 47, II, da mesma Resolução.
Ainda, com base no em seu artigo 14, DETERMINO o recolhimento via GRU, ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 5.235,18 (cinco mil e
duzentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos) acrescidos de multa de 10% - atendendo ao princípio da proporcionalidade, conforme
determinado no artigo 49 caput e §2º - referentes às receitas de origem não identificada.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com trânsito em julgado, notifique-se os órgão partidários hierarquicamente superiores, cientificando do inteiro teor desta decisão e
intimando para que procedam, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidários, destinem os
valores retidos à conta única do Tesouro Nacional e juntem aos presentes autos a GRU referente ao valor quitado ou informem a inexistência
ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário em epígrafe no prazo de 15 (quinze) dias.
Recebida a informação da inexistência ou insuficiência de valores a receber do Fundo Partidário, ou decorrido o prazo in albis, intime-se o
órgão partidário e seus responsáveis para que promovam o recolhimento do valor, ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de inscrição dos devedores no CADIN nos termos da Lei 10.522/2002.
Após, vencido o prazo sem que tenha sido efetuado o recolhimento do valor determinado, certifique-se o transcurso do prazo e remetam-se os
autos à Secretaria Judiciária do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, unidade responsável pelo encaminhamento à Advocacia Geral da União,
para fins de cobrança dos valores não recolhidos.
Retornando os autos do TRE-RS, arquive-se.
Com a quitação da GRU dentro do prazo determinado, certifique-se e arquive-se.
Carazinho, 09 de abril de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE

18ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 199-18.2016.6.21.0018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Majoritária - Prestação de Contas - De Candidato - ELEIÇÃO 2016 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
CANDIDATO(S) : ALVARO RAUL DE SOUZA ZANOLETE (ADV(S) NADIELLE GULARTE SILVA-OAB 101218 E SANDRA DENISE DOS
SANTOS BÁLSAMO-OAB 46.919), JESUS ADRIANO ATAIDES RODRIGUES
Vistos.
Em que pese latente o direito do cidadão em requerer parcelamento dos débitos advindos de processo eleitoral o seu deferimento exige que o
pedido esteja adequado às normas previstas na Resolução TRE-RS n.298/2017 e também aos termos de expedição de guia de recolhimento
da união. Nesse sentido, e conforme disposto no 9.504/97, art. 11 § 8º, III defiro o pedido de parcelamento da quantia de R$ 28.500,00 (vinte e
oito mil e quintos reais) a ser retornada ao Erário, em 60 parcelas. E, conforme o art. 325 da CNJE determino: a) a intimação da decisão
judicial, assim como da emissão da GRU referente à primeira parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação; b)
demais parcelas terão seu vencimento no último dia útil do mês respectivo, devendo ser retiradas no cartório eleitoral, mediante apresentação
da guia anterior devidamente quitada; c) calculo do valor de cada parcela mensal deve ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente
ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, acrescido de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado.
Por fim, considerando que o pedido foi realizado tanto pelo candidato titular como pelo seu vice e tendo em vista a necessidade de se
especificar na GRU o contribuinte responsável pelo nome e CPF determino que as guias sejam emitidas no nome de ALVARO RAUL DE
SOUZA ZANOLETE em razão da posição principal pela qual atuou durante a campanha eleitoral.
Em tempo, proceda-se a remessa dos autos ao Ministério Público, para ciência da presente decisão e cumprimento de determinação à f. 243.
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Diligências legais.
Dom Pedrito, 09 de abril de 2019
ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE

20ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-21.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Barra do Rio Azul
JUIZ ELEITORAL: MARCOS LUIS AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE BARRA DO RIO AZUL (ADV(S) RICARDO MALACARNE MICHELIN-OAB
63903)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ARRUDA E JACIR DE RÉ (ADV(S) RICARDO MALACARNE MICHELIN-OAB 63903)
Vistos.
Recebo a presente prestação de contas, apresentada como Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 2º do art.
28, da Resolução TSE nº 23.546, de 27 de dezembro de 2017.
Publique-se Edital no Diário de Justiça Eletrônico com o nome dos órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado o prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação, na forma do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em seguida, junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados na forma do § 3º, do artigo 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após, colha-se e certifique-se nos autos acerca das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, na forma do art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Realizadas as providências acima determinadas, manifeste-se o responsável pela análise técnica acerca das matérias previstas nos incisos I, II
e III do art. 45, da Resolução TSE nº 23.546/2017, no prazo de 05 (cinco) dias.
Com a manifestação, vista dos autos ao MPE para emissão de parecer no prazo de 05 (cinco) dias.
Depois, abra-se vista dos autos aos interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre, se houver, a impugnação, as
informações e os documentos apresentados no processo, nos termos do art. 45, inciso VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com as manifestações, voltem os autos conclusos.
Erechim, 09 de abril de 2019
MARCOS LUIS AGOSTINI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

21ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 35/2019 - 21ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 109-30.2018.6.21.0021
Partido: Solidariedade - SD de Estrela-RS.
Responsáveis: Paulo César Quaresma e Adair Battisti
Vistos.
Trata-se de procedimento autuado para apurar a omissão da apresentação de prestação de contas eleitorais relativas ao pleito de 2018 do
órgão municipal do Solidariedade de Estrela.
O Partido não apresentou suas contas no prazo legal, em desacordo com o art. 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017. Constatada a omissão,
o Cartório Eleitoral elaborou informação dando conta da ausência de recebimento de recursos do Fundo Partidário e demais fundos de
financiamento público de campanha. Também foi informada a inexistência de conta bancária em nome do partido e, por consequência, a
ausência de recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada por meio bancário.
Foram citados o partido e seus responsáveis, na forma do §6º do art. 52 da referida resolução. Os interessados, contudo, deixaram fluir o
prazo sem manifestação.
O Ministério Público opinou por serem julgadas não prestadas as contas com as sanções do art. 83 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O presente procedimento, autuado na forma regulamentada pela Res. n. 23.553/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas
relativas às eleições de 2018.
Assim dispõe a citada norma:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação
financeira referente aos dois turnos:
I o candidato que disputar o segundo turno;
II os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas concorrentes no segundo turno.
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(...)
O partido e seus responsáveis foram citados para cumprir com seu dever de prestar contas e expressamente advertidos das sanções previstas
no art. 83 da supracitada resolução. Ainda assim deixaram de manifestar-se regularmente no prazo legal.
A hipótese, pois, é de julgar as contas não apresentadas, nos termos do art. 52, §6º, VI, da Res. TSE n. 23.553/2017 e, por consequência, de
aplicação das sanções previstas na mesma norma:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Solidariedade de Estrela relativas às eleições de 2018 caracterizada a
inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas. Comino-lhe, enquanto não for regularizada a sua situação: a) a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário; b) a suspensão de seu registro junto à Justiça Eleitoral.
Comunique-se esta decisão à Seção de Partidos Políticos do TRE-RS, para fins de anotação da suspensão do registro do órgão municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se com baixa.
Estrela, 27 de março de 2019.
DÉBORA GARHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral.

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 14/2019
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:
Lajeado do Bugre
PSC, exercício de 2017 – PC 58-83.2018.6.21.0032, Jorge da Rosa Christovan, Presidente, e Gilmar Jose Desotti, Tesoureiro.
PSC, exercício de 2018 – PC 8-23.2019.6.21.0032, Jorge da Rosa Christovan, Presidente, e Celso Ronaldo Duarte de Vargas, 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.
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, 8 de abril de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 15/2019
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, tramita a prestação de contas eleitoral do:
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC de LAJEADO DO BUGRE, PC 122-93.2018.6.21.0032;
PRAZO: 3 DIAS para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, possa
apresentar impugnação.
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.
Palmeira das Missões-RS, 08 de abril de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-63.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - "2017 - com movimentação financeira" - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT (ADV(S) VALTER PIACENTINI CORTEZE-OAB 49230)
RESPONSÁVEL(S) : JEFERSON MATIAS DA ROSA, CLAUDIANA CASARIN DA ROSA E LUIS ROGERIO BORGES (ADV(S) VALTER
PIACENTINI CORTEZE-OAB 49230)
Vistos, etc.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido dos Trabalhadores - PT de Boa Vista das Missões, referente ao Exercício Financeiro de
2017, em conformidade com as disposições da Resolução TSE 23.464/2015.
Apresentadas as contas voluntariamente (fl. 02/45), foi certificada a composição partidária do período pelo Cartório (fl. 46).
Foi determinada a publicação das contas por meio de Edital no DEJERS, bem como a intimação do Ministério Público Eleitoral (fl. 49), o que foi
cumprido (Edital às folhas 051/052, e Mandado ao Ministério Público à folha 56). Houve o transcurso do prazo sem apresentação de
impugnações (fl. 56-v).
Realizado Exame Preliminar das Contas, foi verificada a ausência de diversos demonstrativos (fl. 53).
Intimadas as partes do Exame Preliminar (fl. 54-v e 55), houve o transcurso do prazo sem manifestação (fl. 56-v).
Submetido a Exame, foram identificadas diversas impropriedades e irregularidades nas contas, consistente na ausência dos documentos
apontados no Exame Preliminar e inconsistência quanto a origem de recurso financeiro (fl. 59/60).
Intimados do Exame Técnico (fl. 61/62), houve o transcurso do prazo em branco (fl. 63).
Sobreveio Parecer Conclusivo, opinando pela desaprovação das contas ante permanência dos apontamentos realizados em sede de Exame
das Contas (fl. 64/65).
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, opinou o parquet pela desaprovação das contas (fl. 67).
Intimadas as partes para apresentar a defesa quanto ao Parecer Conclusivo (fl. 68/69), houve o transcurso do prazo sem manifestação (fl. 69v).
Foi encerrada a instrução e determinada abertura de prazo para alegações finais(fl. 70).
Intimada as partes (fl. 71/72), não houve manifestação, enquanto o Ministério Público Eleitoral apenas reiterou o seu parecer (fl. 72-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a Fundamentar.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores de Boa Vista das Missões, referente ao Exercício Financeiro
de 2017, em conformidade com a Lei 9.096/95 regulamentada pelas Resoluções TSE 23.546/2017 quanto aos procedimentos e Res. TSE
23.464/2015, no mérito.
Preliminarmente, verifico a adequação do andamento processual ao rito das contas, bem como a regularidade das intimações efetuada às
partes, estando o feito apto para julgamento.
No mérito, entendeu a análise técnica pela desaprovação das contas ante a não apresentação de documentos e a identificação imprecisa
quanto à origem de recurso no montante de aproximadamente 10% da arrecadação total do exercício.
Das ausências documentais, tenho que devem ser consideradsa impropriedades uma vez que não afetam a capacidade fiscalizatória desta
Especializada por tratarem de documentos que não obstruíram a análise técnica no que refere a verificação das receitas e despesas
executadas pelo partido durante o exercício.
Contudo, reveste-se de maior gravidade o segundo apontamento, que indica inconsistência quanto a origem de recurso arrecadados no
exercício, consistente em doação no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), onde os demonstrativos indicam data e origem diversa da constante
nos extratos bancários.
Tal falha tem o condão de macular a confiabilidade das contas a medida que não permite à Justiça Eleitoral verificar qual a real origem do
recurso, podendo levar a desaprovação das contas se for constatado que parte considerável dos recursos tem sua origem ocultada pela
utilização de tal expediente.
Porém, não é o que se verifica.
Com efeito, conforme descrito no parecer conclusivo (fl. 69), o quantitativo de recursos irregulares corresponde a somente 10% do total de
recursos arrecadados, além de se tratar de valor absolutamente insignificante - apenas R$ 50,00 (cinquenta reais), de forma que a
irregularidade apontada não afeta as contas como um todo, cabendo apenas ressalvas à sua aprovação.
ANTE O EXPOSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Boa Vista das Missões relativa ao
Exercício Financeiro de 2017 fulcro Art. 46, II, da Resolução TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se o julgamento das contas nos sistemas relativos à Prestação de Contas, e, após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 08 de abril de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-69.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - 2017 - Com Movimentação Financeira - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) VALTER PIACENTINI CORTEZE-OAB 49230)
RESPONSÁVEL(S) : VALTER PIACENTINI E ÊNIO ROCHA BUENO (ADV(S) VALTER PIACENTINI CORTEZE-OAB 49230)
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Boa Vista das Missões, referente ao Exercício Financeiro de
2017, em conformidade com as disposições da Resolução TSE 23.464/2015.
Apresentadas as contas após intimação do Cartório (fl. 02/44), foi certificada a composição partidária do período pelo Cartório (fl. 45/46).
Foi determinada a publicação das contas por meio de Edital no DEJERS, bem como a intimação do Ministério Público Eleitoral (fl. 51), o que foi
cumprido (Edital às folhas 053/054, e Intimação ao Ministério Público à folha 54-v). Houve o transcurso do prazo sem apresentação de
impugnações (fl. 54-v).
Realizado Exame Preliminar das Contas, foi verificada a ausência de documentos (fl. 55).
Intimadas as partes do Exame Preliminar (fl. 57 e 58), houve o transcurso do prazo sem manifestação (fl. 58-v).
Submetido a Exame, foi identificada inconsistência relativa a ausência de comprovante de Remessa à Receita Federal do Brasil, da
escrituração contábil digital (fl. 61/62).
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Intimados do Exame Técnico (fl. 62-v/63), houve o transcurso do prazo em branco (fl. 64).
Sobreveio Parecer Conclusivo, opinando pela desaprovação das contas ante permanência do apontamento realizado em sede de Exame das
Contas (fl. 65 e verso).
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, opinou o parquet pela desaprovação das contas (fl. 68-v).
Intimadas as partes para apresentar a defesa quanto ao Parecer Conclusivo (fl. 69/70), houve o transcurso do prazo sem manifestação (fl. 71).
Foi encerrada a instrução e determinada abertura de prazo para alegações finais(fl. 72).
Intimada as partes (fl. 73/74), não houve manifestação, enquanto o Ministério Público Eleitoral apenas reiterou o seu parecer (fl. 75).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a Fundamentar.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anual do Partido Socialista Brasileiro de Boa Vista das Missões, referente ao Exercício Financeiro
de 2017, em conformidade com a Lei 9.096/95 regulamentada pelas Resoluções TSE 23.546/2017 quanto aos procedimentos e Res. TSE
23.464/2015, no mérito.
Preliminarmente, verifico a adequação do andamento processual ao rito das contas, bem como a regularidade das intimações efetuada às
partes, estando o feito apto para julgamento.
No mérito, entendeu a análise técnica pela desaprovação das contas ante a não apresentação do comprovante de entrega da Escrituração
Contábil à Receita Federal do Brasil.
Com a devida vênia ao resultado da análise técnica, não entendo ser o caso de desaprovação das contas a ausência documental verificada.
Com efeito, o Art. 46 da Resolução TSE 23.464/2015 indicam as hipóteses em que se enquadram os julgamentos das contas, especialmente
quanto a quais situações podem ou não ensejar na desaprovação das contas ou julgamento de omissão ao dever de prestar contas. Nesse
escopo, observa-se que a norma desautoriza a desaprovação das contas quando, mesmo ausentes documentos de natureza obrigatória, seja
possível o conhecimento integral da origem das receitas e despesas realizadas, consoante o parágrafo 3º do referido diploma:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas parcialmente, e não seja possível verificar
a movimentação financeira do órgão partidário; ou
c) for verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 dessa resolução não corresponde à verdade.
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução não enseja o julgamento das contas como
não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade
das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12). (grifei)
Desta forma, considerando que o Parecer Conclusivo indica ser a única falha da agremiação a não apresentação do Comprovante de Entrega
da Escrituração Contábil junto à Receita Federal e não menciona obstrução à análise em razão da ausência de tal documento, não subsiste
motivo para o julgamento de desaprovação das contas, cabendo apenas a ressalva à sua aprovação.
ANTE O EXPOSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Boa Vista das Missões relativa
ao Exercício Financeiro de 2017 fulcro Art. 46, II, da Resolução TSE 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se o julgamento das contas nos sistemas relativos à Prestação de Contas, e, após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 08 de abril de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-18.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 207- Com Movimentação Financeira - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT (ADV(S) TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO-OAB 78370)
RESPONSÁVEL(S) : VALMIR ANTONIO DE SOUZA, DÉCIO MARTINS BUENO, NICANOR RODRIGUES DE AVILA E PEDRO DA SILVA
PINHEIRO (ADV(S) TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO-OAB 78370)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do Município de São José das Missões/RS,
referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (fls. 89/90) e oportunizada vista ao Ministério Público
Eleitoral (fl. 88-v), decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 90-v).
Realizado o exame preliminar das contas (fl. 91), constatou-se a ausência de documentos.
Intimadas as partes (fl. 91-v e 92), houve o transcurso do prazo sem manifestação (fl. 92-v).
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Após, foi emitido o relatório de exame de contas (fls. 95/96). Devidamente intimados (fl. 97/99), as partes novamente não se manifestaram (fl.
99 verso).
Expedido parecer conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 100/102), o que foi seguido Ministério Público Eleitoral (fls. 105).
Após, aberto prazo para defesa(fl. 106/107) não houve apresentação de defesa (fl. 107 verso).
Encerrada a instrução, foram intimadas as partes para apresentar alegações finais (fl. 109/110), havendo o transcurso do prazo sem
manifestação (fl. 110 verso).
Em seguida, com vistas dos autos, o MPE reiterou o parecer pela desaprovação das contas (fls. 110 verso).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a fundamentar.
Trata-se de prestação de contas do exercício 2017 do partido acima nominado, nos termos da legislação em vigor. Sabe-se que os partidos
políticos são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, a documentação do exercício do ano anterior mesmo que
não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res.
TSE n. 23.546/2017 (havendo, inclusive, previsão constitucional consoante art. 17, III, da Constituição Federal). Assim, verifica-se que o PT
cumpriu com a obrigação legal tempestivamente, entregando suas contas em 30/04/2018, conforme fl. 02.
Passo à análise da documentação.
Compulsando os autos, verifico que a unidade técnica apontou a seguinte impropriedade, no parecer conclusivo: a) Ausência de comprovante
de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital. Apontou, ainda, como irregularidade: a) Existência de receita
identificada com CNPJ da direção estadual e/ou nacional do partido sem a correspondente identificação do doador originário, no montante de
R$ 1036,92.
O prestador de contas em nenhum momento se manifestou, havendo de serem considerados verdadeiros os apontamentos realizados pela
análise técnica.
Em vista que tenho por entendimento que a ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil a Receita Federal se constitui
apenas em ressalvas às contas, uma vez que não interfere na análise da origem das receitas e despesas (Art. 46, §3º, Res. TSE
23.464/2015), passo a analisar o outro apontamento referente à existência de recursos sem origem identificada.
Com efeito, a análise técnica demonstrou que o partido arrecadou no exercício financeiro o montante de R$ 1036,92 (mil e trinta e seis reais
com noventa e dois centavos) mediante doações do Diretório Nacional da agremiação, sem que tenha sido informado os doadores originários,
consoante determinação contida no Art. 5º, inciso IV da Res. TSE 23.464/2015:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
I – recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da Lei nº
9.096, de 1995;
II – doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
III – sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das
despesas ordinárias do partido, com a identificação do doador originário;
Assim, somente se consideraria como válida as doações oriundas de CNPJ da Direção Nacional se informados os doadores originários de
cada valor. Logo, não havendo indicativo da origem do recurso transferido pelo Diretório Nacional da agremiação, os recursos enquadram-se
como recursos oriundos de origem não identificada, consoante o Art. 13, parágrafo único, inciso I, alínea "a" da Resolução das Contas:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado; e
III – o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
Portanto, considerando que o recurso apontado foi recebido sem a identificação de sua origem e que o partido em nenhum momento procurou
sanar o apontamento ignorando todas as intimações realizadas, não resta escolha a este Juízo a não ser considerar os recursos como
oriundos de origem não identificada, enquadrando-se na vedação do Art. 13 da Resolução TSE 23.464/2015 e consequentemente, determinar
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do Art. 14 do mesmo diploma normativo, constituindo-se em irregularidade grave, uma vez
que não recolhido o numerário no prazo dado pelo referido artigo.
Ainda, considerando que os recursos em questão constituem-se em 75% dos recursos arrecadados pela agremiação no exercício, resta
evidenciado o potencial macular as contas como um todo, cabendo a desaprovação das contas.
ANTE O EXPOSTO, julgo DESAPROVADAS as contas relativas ao exercício de 2017 da DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES do município de SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/RS, com fulcro no art. 46, inc. III, "a", da Res. TSE n. 23.464/2015, pelo que
determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário pelo período de 08 meses, nos termos do art. 47, II, c/c art. 49, §6º, da
citada Resolução e CONDENO o partido a recolher o montante irregular de 1.036,92 acrescido da multa de 20% sobre a quantia definida como
irregular, ou seja, R$ 207,38 (duzentos e sete reais e trinta e oito centavos), consoante o art. 49, totalizando o valor de R$ 1.244,30 (mil,
duzentos e quarenta e quatro reais com trinta centavos).
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se a notificação dos Diretórios Estadual e Nacional da sentença, mediante e-mail cadastrado no SGIP,
bem como notifique-se ao Diretório Estadual para que proceda ao Recolhimento do valor da condenação das cotas do Fundo Partidário que
seriam repasssadas ao órgão municipal no prazo de quinze dias, ou, alternativamente, informar a inexistência desta modalidade de repasses,
tudo na forma do Art. 60 da Res. TSE 23.546/2017.
Registre-se no sistema SICO.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 09 de abril de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
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37ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 025/2019 - 37 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-45.2019.6.21.0037
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA GAIER BALDINO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP
RESPONSÁVEL(S) : ADALBERTO ASSUMPÇÃO PEREIRA E NELSON SILVEIRA DO NASCIMENTO
ADV.: SANDRA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA (OAB/RS 102.462)
Vistos.
Intime-se o órgão partidário para que complemente a documentação solicitada no relatório das fls. 16-18, no prazo de 20 (vinte) dias.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos ao Examinador para posterior exame das contas.
Diligências legais.
Rio Grande, 08 de abril de 2019
FABIANA GAIER BALDINO
Juíza Eleitoral da 037ª ZE
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos1 e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, foram devidamente apresentadas.
Diante da referida movimentação, solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos abaixo:
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
Balanço Patrimonial (art. 4º, V, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstração do Resultado do Exercício (art. 4º, V, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15);
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.464/15);
Relação das contas bancárias abertas (art. 29, III da Resolução TSE n. 23.464/15);
Conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão
(art. 29, IV da Resolução TSE n. 23.464/15);
Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.464/15);
Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15);
9. Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.464/2015);
Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta Resolução (art. 29, VIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
11. Relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham
efetivamente substituídos no exercício financeiro da prestação de contas (Resolução TSE n. 23.464/2015, art. 29, IX com alterações da
Resolução TSE n. 23.546/2017);
Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário (art. 29, X da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Doações Recebidas (art. 29, XI da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Obrigações a Pagar (art. 29, XII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Dívidas de Campanha (art. 29, XIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Receitas e Gastos (art. 29, XIV da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos, Comitês Financeiros e Diretórios
Partidários, identificando para cada destinatário a origem dos recursos distribuídos (art. 29, XV da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Contribuições Recebidas (art. 29, XVI da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e os a receber (art. 29, XVII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE n.
23.464/15);
Notas explicativas (art. 29, XXII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Rio Grande, 04 de Abril de 2019
À consideração da EXMA. Sra. Juíza Eleitoral
Alex Mendes de Oliveira
Examinador das Contas
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38ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 3/2019 - 38 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 5-50.2019.6.21.0038
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017.
PROCEDÊNCIA: Rio Pardo
JUÍZA ELEITORAL: MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE RIO PARDO/RS (ADV(S) WLADIMIR DOS SANTOS VARGAS-OAB 28709)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ RONALDO CORREA DE MORAES E LUIZ AUGUSTO RODRIGUES (ADV(S) WLADIMIR DOS SANTOS VARGASOAB 28709)
Vistos.
Trata-se de requerimento de regularização da prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2017, do Partido dos Trabalhadores –
PT, Diretório Municipal de Rio Pardo/RS.
Publicado o Edital nº 7/2019 (fl. 56) transcorreu o prazo sem impugnação à Prestação de Contas (fl. 60).
O Parecer Conclusivo recomendou a aprovação das contas com ressalvas (fls. nº 65-66), de acordo com o art. 46, inciso II, da Res. TSE nº
23.464/2015.
O Ministério Público Eleitoral, por seu agente, se manifesta no sentido da aprovação das contas do partido político com ressalvas (fl. nº 68).
É O RELATÓRIO.
PASSO A DECIDIR.
As contas do partido foram julgadas não prestadas nos autos da PC nº 24-90.2018.6.21.0038. Em razão dessa omissão, foi determinada a
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário à agremiação até que fosse regularizada a situação do partido, nos termos do art. 48,
caput, da Resolução TSE 23.464/2015.
Também foi determinada a suspensão da anotação do registro do Partido dos Trabalhadores – PT de Rio Pardo/RS, até que fosse
regularizada a prestação de contas do exercício de 2017, com fundamento no art. 42 da Resolução nº 23.465/2015 do Tribunal Superior
Eleitoral.
Analisadas as contas, não foram constatadas impropriedades nem irregularidades. Porém, houve atraso na entrega: o partido não apresentou
as contas no prazo previsto na Res. TSE nº 23.546/17, art. 28, inciso I e Lei dos Partidos Políticos nº 9.065/95, art. 32.
O Ministério Público manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Pelo exposto, em razão de terem sido cumpridas as formalidades legais, DECLARO REGULARIZADA a prestação de contas do Partido dos
Trabalhadores – PT de Rio Pardo/RS, referente ao exercício de 2017, nos termos do art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Regularizada a inadimplência, torno sem efeito as suspensões de recebimento de recursos do Fundo Partidário e de anotação do registro do
órgão partidário, aplicadas nos autos do processo PC nº 24-90.2018.6.21.0038.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, com cópia desta decisão, para que seja registrado no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, o levantamento da suspensão da anotação do registro do Partido dos Trabalhadores – PT
de Rio Pardo/RS, em razão da regularização da prestação de contas do exercício de 2017.
Notifiquem-se os respectivos órgãos de direção nacional e estadual de que o Partido dos Trabalhadores – PT de Rio Pardo/RS está apto a
receber recursos do Fundo Partidário.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Rio Pardo, 09 de abril de 2019
MAGALI WICKERT DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 038ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 55-92.2018.6.21.0044
DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Boca de Urna - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
NOTICIANTE(S) : JUSTIÇA ELEITORAL
NOTICIADO(S) : CRISTIANE BIANCHINI MINUZI (ADV(S) MIGUEL ARGEMIRO SOARES GARAIALDI-OAB 54893)
Recebi hoje.
Primeiramente verifico que foi atualizada a autuação com a constituição de procurador da Noticiada (fl. 26). A mesma às fls. 24/25 requer a
apresentação de imagens do fato reputado como ilícito penal na posse de ELDRIO GIOVANI MACHADO FLORES cf. Termo de
Declarações de fl. 10, o que defiro.
Ao Cartório Eleitoral para que intime-se o denunciante ELDRIO no local que indicou a Noticiada para que apresente em 72 (setenta e duas)
horas por petição a mídia eletrônica ou impressas em papel as imagens do fato.
Diligências Legais.
Santiago, 08 de abril de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-88.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Capão do Cipó
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) IVANIZE BELMONTE GENRO-OAB 52850 E PAULO RICARDO PEREIRA GENRO-OAB
27943)
RESPONSÁVEL(S) : DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO E ROBSON MESSIAS BRUM JORGE
Vistos.
Recebo o recurso eleitoral, pois tempestivo. Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para contrarazões e após, com as homenagens de
estilo, remetam-se os autos ao Egrégio TRE/RS para apreciação.
Diligências Legais.
Santiago, 08 de abril de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 044/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-75.2017.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Capão do Cipó
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) TÉLVIO RAMOS DE BITENCOURT-OAB 24.267)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO DA SILVA E ALCEU ADILIO GIRARDI
Vistos.
Efetuada a juntada do recurso, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para contrarazões e após, com as homenagens de estilo, remetamse os autos ao Egrégio TRE/RS para apreciação.
Diligências Legais.
Santiago, 08 de abril de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

45ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-59.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JOÃO ANTONIO MOTKE-OAB 61225)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS MARDONIO ZANCHI RODRIGUES E DEOCLACI TERESINHA ROCHA (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO MOTKEOAB 61.225)
Visto.
Intimem-se o órgão partidário e os agentes responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art.
34, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Ângelo, 08 de abril de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-74.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO-OAB 91609)
RESPONSÁVEL(S) : RONALDO MENDES TEIXEIRA E TIAGO TEIXEIRA (ADV(S) LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO-OAB 91609)
Visto.
Intimem-se o órgão partidário e os agentes responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art.
34, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Ângelo, 08 de abril de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 100-93.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47.732)
RESPONSÁVEL(S) : IOLANDA LUCA TECCHIO ROMANZINI E CARLINA SOUZA HELGUERA (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNOOAB 47.732)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 08 de abril de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-60.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA
LOPES FRANKE-OAB 57957)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO BUENO GONÇALVES E PAULO INÁCIO SULZBACH (ADV(S) CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB
44.465 E CARLA JAMILA LOPES FRANKE-OAB 57957)
Vistos, etc.
Considerando o parecer técnico pela desaprovação das contas (fls. 97-98), bem como o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 100),
determino a intimação do órgão partidário e dos agentes responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância
para o processo, conforme art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Ângelo, 08 de abril de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-24.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ALCEBÍADES FLORES MACHADO JUNIOR-OAB 79.756)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ORLANDO BAZANA, PAULO AFONSO RODRIGUES DOS REIS E MATEUS PORTO REIS (ADV(S)
ALCEBÍADES FLORES MACHADO JUNIOR-OAB 79.756)
Vistos, etc.
Considerando o parecer técnico pela desaprovação das contas (fls. 88-90), bem como o parecer do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 91), determino a intimação do órgão partidário e dos agentes responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a
sua relevância para o processo, conforme art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Ângelo, 08 de abril de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 99/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 551-89.2016.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Proporcional - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
CANDIDATO(S) : ZAIRA DE FATIMA FRAGA RODRIGUES (ADV(S) JOÃO CRISTINO FIORAVANTI-OAB 61246-B)
MUNICÍPIO(S) : SANTO ÂNGELO/RS
Vistos.
Intime-se o executado para manifestar-se acerca da proposta de parcelamento de débito (fls. 84-92), no prazo de 05 (cinco) dias.
Santo Ângelo, 08 de abril de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
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49ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 015/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-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 Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, que se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/2017, as Prestações de Contas de Campanha de Partidos das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos seguintes Partidos:
Partido Democrático Trabalhista - PDT - de Santa Margarida do Sul-RS;
Partido da República - PR - de Santa Margarida do Sul-RS;
Partido Popular Socialista - PPS - de São Gabriel-RS;
Partido Rede Sustentabilidade - REDE - de São Gabriel-RS.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida à Juíza Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 08 de abril de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 016/2019
A Doutora VANESSA LILIAN DA LUZ, Juíza Eleitoral Subst. da 49ª Zona de São Gabriel-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 Maurício Cardoso, 366,
em São Gabriel, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/2017, a Prestação de Contas de Campanha de Partido das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do seguinte Partido:
Partido Democrático Trabalhista - PDT - de São Gabriel-RS;
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida à Juíza Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 09 de abril de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
VANESSA LILIAN DA LUZ,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 43/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EXC - 9-54.2019.6.21.0049
EXCEÇÃO - DE SUSPEIÇÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
EXCIPIENTE(S) : MARIA LUIZA BICCA BRAGANÇA FERREIRA E COLIGAÇÃO AVANTE, SÃO GABRIEL! (ADV(S) Guilherme Nascimento
Abib - OAB/RS 57873 e Maria Luiza Bicca Bragança Ferreira - OAB/RS 87950)
EXCEPTO(S) : JULIANA NEVES CAPIOTTI
Aos excipientes.
Vistos:
MARIA LUIZA BICCA BRAGANÇA FERREIRA E COLIGAÇÃO AVANTE SÃO GABRIEL, interpuseram exceção de suspeição contra esta
magistrada, JULIANA NEVES CAPIOTTI. Em síntese, aduziram que é de conhecimento a ligação de amizade da Magistrada com o atual
Prefeito (Rossano Dotto Gonçalves), que era adversário político histórico dos Excepientes, alegando que meu companheiro já exerceu cargo
em comissão - Secretário de administração - na gestão anterior, do mesmo Prefeito Municipal; que a irmã de meu companheiro é atual
secretária de administração; e que há relação de parentesco do esposo da Magistrada com a Promotora de Justiça que apresentou a
Representação. Requereu o processamento da exceção e a remessa ao Tribunal Regional Eleitoral, com base no art. 145 e seguintes do
Código de Processo Civil.
Determinada a autuação da petição, voltaram conclusos.
É o breve relato.
Decido.
Inicialmente, observo que a presente exceção é intempestiva.
Isso porque, de acordo com o Código de Processo civil, aplicado supletivamente, art. 146, incumbe à parte, “no prazo de 15 dias a contar do
conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou suspeição, em petição dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da
recusa, podendo instruí-la com documentos….”
Nesse contexto, a priori, já se verifica que a arguição de suspeição é intempestiva, pois a petição é datada de 14/03/2019, ou seja, somente
após em que foi proferida sentença desfavorável, sendo que esta Magistrada assumiu a Jurisdição Eleitoral em 04/2018, recebendo os autos
para julgamento em 27/04/2018 (- autos em apenso -, juntamente com inúmeros outros).
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Desse modo, veja-se que o prazo para arguição da suspeição, no caso concreto, começou a fluir no momento em que recebi os autos, ou seja,
quando os autos vieram-me para julgamento, pelo que, dispunha a parte de 15 dias, a contar de 27/04/2018 para suscitar a
suspeição/impedimento, afigurando-se intempestiva a alegação interposta quase um ano depois, certamente, porque a sentença lhe foi
desfavorável.
E não diga a parte que não tinha conhecimento da alteração da Jurisdição Eleitoral, porquanto realizei as eleições gerais em outubro/2018, fato
com ampla divulgação na mídia local, considerando a abrangência do pleito e todo o preparativo que o envolve, bem como, a efetiva atuação
política da Autora, que certamente era sabedora de tal situação. Sob esse aspecto, ainda note-se que passou-se 04 meses das eleições para
que sentença na Representação nº 340-41.2016.6.21.0049 fosse proferida, sem que nenhuma insurgência quanto ao Julgador fosse suscitado.
A suspeição, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, diferentemente do que ocorre com o impedimento, não enseja a nulidade do ato,
sendo imperiosa, portanto, a alegação na forma e prazo estabelecidos na lei.
A propósito, leciona Celso Agrícola Barbi1:
“A suspeição, diferentemente, se configura por circunstâncias em que o juiz tem o dever de se afastar da causa. Não o fazendo, a parte pode
impugnar a sua atuação. Mas se o juiz não se considerar suspeito, e a parte não alegar, no prazo e forma legais, a suspeição, o defeito deixa
de produzir qualquer conseqüência jurídica no processo; os atos e a sentença que ele proferir serão válidos. É como se o defeito não tivesse
existido ou ficasse sanado.”
No mesmo sentido, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery2:
“Por ser relativa a presunção de parcialidade decorrente da suspeição, é suscetível de preclusão, caso a parte interessada não oponha a
exceção no prazo da lei. Ocorrendo a preclusão pela inércia da parte, a presunção de parcialidade fica ilidida, passando o juiz a ser
considerado imparcial. Sua sentença é válida e não pode ser objeto de impugnação por ação rescisória, cabível apenas quando o ato é
proferido por juiz impedido (CPC 485 II). A suspeição não é pressuposto processual, pois pode ser convalidada pela inércia da parte.”
Não bastasse a intempestividade, a rejeição da suspeição se impõe pala falta de amparo legal do alegado, o que aprecio, considerando que a
mesma arguição foi veiculada no recurso oposto à sentença, na representação em apenso, onde, inclusive, documentos foram juntados.
Como já dito na inicial, é de conhecimento público e notório, que mantenho relação de companheirismo com Guilherme das Neves Medeiros, o
qual ostentou condição de Secretário Municipal de Administração no longínquo período de janeiro de 2009 a junho de 2011, quando o Prefeito
Municipal era Rossano Dotto Gonçalves (Prefeito atual). Também é fato publico e notório que minha cunhada -Juliana Medeiros Carvalho - é
atual Secretária de administração do mesmo Prefeito Municipal.
Contudo, tais circunstâncias não acarretam suspeição.
Por primeiro, porque sequer conseguiu a excepiente enquadrar dita suspeição nas hipóteses legais previstas nos arts. 144 e 145 do CPC, não
guardando qualquer relação o processo em apenso e das partes neles envolvidas, com a arguição oposta.
Tais pessoas não são partes na representação em apenso, onde sequer são citadas, bem como, não ostento qualquer sentimento de
pessoalidade com relação às partes, sendo oportuno consignar, aliás, que a exceção de suspeição ofertada é desprovida de fundamento fático
e jurídico nesse particular, pois não aponta causa direta entre esta magistrada e os Representados/excepientes (até porque, inexiste causa
direta a ser suscitada). Note-se que a inicial limita-se a mencionar uma cadeia de relacionamentos que não interessam ao processo, nem
afetam a imparcialidade do Juiz.
Ainda, embora óbvio, observo que não tenho qualquer relação entre os laços (ou desavenças) mantidos entre os Representados/excepientes e
o Sr. Rossano Dotto Gonçalves. Se há inimizade entre tais pessoas, somente a elas aproveita.
Outrossim, para que não restem dúvidas, não mantenho amizade íntima com o Sr. Prefeito Municipal, Sr. Rossano Dotto Gonçalves, nem
mantenho relações sociais com o mesmo.
Ademais, consigno que o Sr. Prefeito Municipal Rossano Dotto Gonçalves já foi Demandado em várias outras ações na Vara em que
jurisdiciono, e em outras que jurisdicionei (vara criminal e cíveis da Comarca), assim, como, o sr. Ex Prefeito Roque Montagner, causando
surpresa a arguição somente quando o desfecho da ação não é favorável à parte. Nesse ponto, aliás, exemplifico que, recentemente houve
condenação criminal, em que o Sr. ex-Prefeito Roque figurava como vítima em crime praticado nas mesmas eleições municipais versadas na
representação em apenso, afigurando-se oportunista a arguição de suspeição somente quando a decisão não agrada à parte.
Assim, não havendo qualquer alegação de sentimento de pessoalidade desta Magistrada com os Representados, não há suspeição.
Por fim, no que concerne à alegação de parentesco com a Promotora de Justiça que ajuizou a Representação, é igualmente inconsistente,
porquanto ausente a hipótese prevista no art. 144, III do CPC. Não ostentamos parentesco.
Ademais, entendendo a parte que havia impedimento ou suspeição da Sra. Promotora de Justiça, contra ela deveria ter oposto o incidente, no
prazo legal, se assim fosse seu entendimento.
DIANTE DO EXPOSTO, não reconheço a suspeição alegada.
Contudo, considerando que há alegação no mesmo sentido no recurso, apense-se à representação e remeta-se ao Tribunal Regional Eleitoral
juntamente, quando da remessa para análise do recurso.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
1 Celso Agrícola Barbi in Comentários ao Código de Processo Civil, I Vol, 2ª ed., p. 548.
2 Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil comentado, 9ª ed., p. 349.
São Gabriel, 05 de abril de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE

58ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 017/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
INTIMAÇÃO N. 024/2019
Processo n.: 68-49.2018.6.21.0058
Protocolo: 59.936/2018
Espécie: Prestação de Contas – Eleição 2018
Partido: Solidariedade
Município: Vacaria/RS
Procurador: Gabriel Soldatelli Paim – OAB/RS – 65.353
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De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, nos termos do art.
75 da Res. TSE 23.553/2017, intimo o partido, na pessoa do seu procurador, para apresentar defesa quanto ao relatório conclusivo, e seu
prazo para cumprimento em até 03 (três) dias.
Em anexo, cópia do relatório conclusivo final e despacho da Magistrada.
Vacaria, 08 de abril de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
DESPACHO
Rh.
Vistos os autos.
Aprovo o relatório Final de Exame, intime-se o prestador de contas, para defesa em até 03 (três) dias (art. 75 da Res. TSE nº 23.553/2017).
Após, findo o prazo, faça vista ao MPE, para parecer, no prazo de 02 (dois) dias (art. 76 da Res. TSE nº 23.553/2017).
No retorno, conclusos para decisão.
Cumpra-se.
Vacaria, 03 de abril de 2019.
PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Do exame, após realizado o relatório preliminar para expedição de diligências, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da Resolução TSE nº
23.463/2015):
- Faltaram apresentar os extratos bancários da conta corrente bancária de campanha (art. 10 da Res. TSE nº 23.553/2017)
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2.1. Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 10 “caput”, § 1º, inc. II e § 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. PARECER CONCLUSIVO
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista:
3.1. pela sua desaprovação, eis que o partido não realizou a abertura de conta corrente bancária de campanha e/ou não apresentou os
extratos bancários.
3.2. pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017)
3.3. em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo dispõe o art. 76 da Resolução
TSE nº 23.553/2017, e
3.4. pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 77 da Resolução TSE n. 23.553/2017, para julgamento.
É o Parecer. À consideração superior.
Vacaria, 03 de abril de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 018/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
INTIMAÇÃO N. 025/2019
Ref. Processo: 10-12.2019.6.21.0058
Protocolo: 5.900/2019
Espécie: Prestação de Contas – Exercício 2018
Partido: PR – Partido da República
Presidente: Altemir Garcia da Silva
Tesoureiro(a): Gilliara Alves da Motta
Município: Vacaria/RS
Advogado: Gilliara Alves da Motta – OAB/RS – 106.234
De Ordem da Exma. Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, e nos termos do art. 34, § 3º
da Res. TSE 23.464/2015, intimo o partido na pessoa do seu presidente, o presidente e o(a) tesoureiro(a), através do seu procurador; quanto
ao relatório preliminar, e seu prazo para cumprimento em 20 (vinte) dias, para apresentação da documentação faltante.
Procurador: Gilliara Alves da Motta – OAB/RS – 106.234
Vacaria, 08 de abril de 2019.
DESPACHO
Rh.
Vistos os autos.
Tendo em vista a necessidade de complementação da documentação, intime-se o partido, por nota de expediente, para cumprimento das
diligências apontadas no relatório preliminar, no prazo de 20 (vinte)
dias, conforme disposto no art. 34, § 3º da Resolução TSE n. 23.464/15.
Após, elabore-se parecer conclusivo.
Vacaria, 27 de fevereiro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
EXAME PRELIMINAR
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Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do Partido da República, a fim de verificar se as peças constantes da Resolução supra, foram devidamente
apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício
Diário e Razão
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital
Demonstrativo dos fluxos de caixa
Parecer do Conselho Fiscal
Certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional habilitado
Ressalta-se que a documentação solicitada é imprescindível para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n.
23.464/2015, exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação
financeira e patrimonial efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte)
dias. Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Vacaria, 04 de abril de 2019.
À consideração da Exma. Sra. Juíza Eleitoral.
Érico Aguilera Pazini,
Chefe de Cartório
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 019/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
INTIMAÇÃO N. 026/2019
Processo n.: 64-12.2018.6.21.0058
Protocolo: 59.932/2018
Espécie: Prestação de Contas – Eleição 2018
Partido: PRB – Partido Republicano Brasileiro
Município: Vacaria/RS
Procurador: Marcos Dewitt Weingartner – OAB/RS – 52.761
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, nos termos do art.
75 da Res. TSE 23.553/2017, intimo o partido, na pessoa do seu procurador, para apresentar defesa quanto ao relatório conclusivo, e seu
prazo para cumprimento em até 03 (três) dias.
Em anexo, cópia do relatório conclusivo final e despacho da Magistrada.
Vacaria, 09 de abril de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório.
DESPACHO
Rh.
Vistos os autos.
Aprovo o relatório Final de Exame, intime-se o prestador de contas, para defesa em até 03 (três) dias (art. 75 da Res. TSE nº 23.553/2017).
Após, findo o prazo, faça vista ao MPE, para parecer, no prazo de 02 (dois) dias (art. 76 da Res. TSE nº 23.553/2017).
No retorno, conclusos para decisão.
Cumpra-se.
Vacaria, 03 de abril de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Do exame, após realizado o relatório preliminar para expedição de diligências, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da Resolução TSE nº
23.463/2015):
- Faltaram apresentar os extratos bancários da conta corrente bancária de campanha (art. 10 da Res. TSE nº 23.553/2017)
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2.1. Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 10 “caput”, § 1º, inc. II e § 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. PARECER CONCLUSIVO
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista:
3.1. pela sua desaprovação, eis que o partido não realizou a abertura de conta corrente bancária de campanha e/ou não apresentou os
extratos bancários.
3.2. pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017)
3.3. em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo dispõe o art. 76 da Resolução
TSE nº 23.553/2017, e
3.4. pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 77 da Resolução TSE n. 23.553/2017, para julgamento.
É o Parecer. À consideração superior.
Vacaria, 03 de abril de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº 020/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
INTIMAÇÃO N. 027/2019
Processo n.: 62-42.2018.6.21.0058
Protocolo: 59.930/2018
Espécie: Prestação de Contas – Eleição 2018
Partido: PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
Município: Pinhal da Serra/RS
Procurador: Mariza Brehm Moreira – OAB/RS – 69.539
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, nos termos do art.
75 da Res. TSE 23.553/2017, intimo o partido, na pessoa do seu procurador, para apresentar defesa quanto ao relatório conclusivo, e seu
prazo para cumprimento em até 03 (três) dias.
Em anexo, cópia do relatório conclusivo final e despacho da Magistrada.
Vacaria, 09 de abril de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório.
DESPACHO
Rh.
Vistos os autos.
Aprovo o relatório Final de Exame, intime-se o prestador de contas, para defesa em até 03 (três) dias (art. 75 da Res. TSE nº 23.553/2017).
Após, findo o prazo, faça vista ao MPE, para parecer, no prazo de 02 (dois) dias (art. 76 da Res. TSE nº 23.553/2017).
No retorno, conclusos para decisão.
Cumpra-se.
Vacaria, 03 de abril de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Do exame, após realizado o relatório preliminar para expedição de diligências, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da Resolução TSE nº
23.463/2015):
- Faltaram apresentar os extratos bancários da conta corrente bancária de campanha (art. 10 da Res. TSE nº 23.553/2017)
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2.1. Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 10 “caput”, § 1º, inc. II e § 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. PARECER CONCLUSIVO
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista:
3.1. pela sua desaprovação, eis que o partido não realizou a abertura de conta corrente bancária de campanha e/ou não apresentou os
extratos bancários.
3.2. pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017)
3.3. em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo dispõe o art. 76 da Resolução
TSE nº 23.553/2017, e
3.4. pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 77 da Resolução TSE n. 23.553/2017, para julgamento.
É o Parecer. À consideração superior.
Vacaria, 03 de abril de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 021/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
INTIMAÇÃO N. 028/2019
Processo n.: 63-27.2018.6.21.0058
Protocolo: 59.931/2018
Espécie: Prestação de Contas – Eleição 2018
Partido: PDT – Partido Democrático Trabalhista
Município: Vacaria/RS
Procurador: Gilberto Wolschick – OAB/RS – 42.292
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, nos termos do art.
75 da Res. TSE 23.553/2017, intimo o partido, na pessoa do seu procurador, para apresentar defesa quanto ao relatório conclusivo, e seu
prazo para cumprimento em até 03 (três) dias.
Em anexo, cópia do relatório conclusivo final e despacho da Magistrada.
Vacaria, 09 de abril de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório.
DESPACHO
Rh.
Vistos os autos.
Aprovo o relatório Final de Exame, intime-se o prestador de contas, para defesa em até 03 (três) dias (art. 75 da Res. TSE nº 23.553/2017).
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Após, findo o prazo, faça vista ao MPE, para parecer, no prazo de 02 (dois) dias (art. 76 da Res. TSE nº 23.553/2017).
No retorno, conclusos para decisão.
Cumpra-se.
Vacaria, 03 de abril de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Do exame, após realizado o relatório preliminar para expedição de diligências, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da Resolução TSE nº
23.463/2015):
- Faltaram apresentar os extratos bancários da conta corrente bancária de campanha (art. 10 da Res. TSE nº 23.553/2017)
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2.1. Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 10 “caput”, § 1º, inc. II e § 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. PARECER CONCLUSIVO
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista:
3.1. pela sua desaprovação, eis que o partido não realizou a abertura de conta corrente bancária de campanha e/ou não apresentou os
extratos bancários.
3.2. pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017)
3.3. em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo dispõe o art. 76 da Resolução
TSE nº 23.553/2017, e
3.4. pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 77 da Resolução TSE n. 23.553/2017, para julgamento.
É o Parecer. À consideração superior.
Vacaria, 03 de abril de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório

65ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 13/2019
A Dra. SIMONE RIBEIRO CHALELA, Juíza Eleitoral da 65ª Zona de Canela-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 Dona Carlinda, 450 sala
227, em Canela, INTIMA o mesário abaixo relacionado a cumprir a sentença do processo 55-29.2018.6.21.0065.
MESÁRIO: EDERSON GEOVANI XAVIER PRATES
PRAZO: 3 dias para recurso e/ou 30 dias para pagamento da multa.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS.
Canela-RS, 8 de abril de 2019.
Eu, Gisele Schell, Chefe de Cartório substituta da 65ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SIMONE RIBEIRO CHALELA,
Juíza Eleitoral.

68ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - 068ª ZE
Aos 08 dias do mês de abril do ano de 2019, a 068ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n. 003/2019,
publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul nº 23 de 07/02/2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
ENZO CARLO DE GESU,
Juiz Eleitoral.
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89ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 79-82.2018.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Omissão das Contas Eleitorais - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Independência
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : JESSI TEREZINHA TIECKER E JOSIELI CRISTINA AVILA LESSES
Vistos.
Ciente do recebimento da prestação de contas eleitoral do Partido Republicano Brasileiro – PRB, Órgão Provisório Municipal de
Independência/RS, relativa as Eleições Gerais de 2018, autuada sob nº 27-52.2019.6.21.0089, classe “Prestação de Contas –PC”.
DETERMINO o sobrestamento do processo nº 79-82.2018.6.21.0089, de mesma classe processual, protocolo nº 58.849/2018, referente à
omissão das contas eleitorais, até a decisão final do processo das contas apresentadas pelo partido.
Após, retornem os autos conclusos.
Três de Maio, 08 de abril de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 264-82.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : JORGE LUIZ CARDOSO E LUCIANO PERES VIEIRA (ADV(S) CLAUDIO SERPA SILVA JUNIOR-OAB 51180)
Vistos etc.
Considerando a certidão de fl. 154, em que o chefe de cartório atesta que não houve resposta do Banco Volkswagen S/A, quanto ao débito
ainda pendente do veículo VW/GOL I Plus, Placa IFN-3110, oficie-se novamente o credor fiduciário, através de ofício com aviso de
recebimento, para que a instituição financeita informe o valor do débito ainda pendente quando à penhora do veículo supracitado, no prazo de
15 dias.
Decorrido o prazo, façam-se conclusos os autos.
Diligências Legais.
Arroio Grande, 09 de abril de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-97.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017.
PROCEDÊNCIA: Palmitinho
JUIZ ELEITORAL: ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD (ADV(S) DIONATAN JOSE PERETTO-OAB 92882 E ELISANDRO ANTONIO
PERETTO-OAB 70457)
RESPONSÁVEL(S) : GERVÁSIO SANTANA (ADV(S) DIONATAN JOSE PERETTO-OAB 92882 E ELISANDRO ANTONIO PERETTO-OAB
70457), DIRCEU BRANDAO (ADV(S) DIONATAN JOSE PERETTO-OAB 92882 E ELISANDRO ANTÔNIO PERETTO-OAB 70457)
Vistos.
Intime-se o partido para que se manifeste sobre os apontamentos do Relatório de Exame da prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias,
nos termos do art. 35, §3º, inc. I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 08 de abril de 2019
ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 75/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 113-42.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre
JUIZ ELEITORAL: ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) EVANDRO MABONI ZANATTA-OAB 100202)
RESPONSÁVEL(S) : ADRIANA TRINTINAIA CENTENARO E JOEL GOULARTE (ADV(S) EVANDRO MABONI ZANATTA-OAB 100202)
Vistos.
Nos termos do §1º do art. 72 da Resolução TSE n. 23.553/2017, intime-se o partido para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, quanto às
diligências requeridas.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 08 de abril de 2019
ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 76/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 93-51.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre
JUIZ ELEITORAL: ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84.842)
RESPONSÁVEL(S) : VALMIR PREZNISKA E DIONATAN FIGUEIRA MILNIKEL (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482)
Vistos.
Nos termos do §1º do art. 72 da Resolução TSE n. 23.553/2017, intime-se o partido para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, quanto às
diligências requeridas.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 08 de abril de 2019
ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 94-36.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84.482)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANI CANDITO E ELUIZA DA SILVA (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84.482)
Vistos.
Nos termos do §1º do art. 72 da Resolução TSE n. 23.553/2017, intime-se o partido para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, quanto às
diligências requeridas.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 08 de abril de 2019
ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 87-44.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) RODRIGO FRÉU-OAB 97204)
RESPONSÁVEL(S) : OLIVERIO DE VARGAS ROSADO E ADRIANA MARTINS (ADV(S) RODRIGO FRÉU-OAB 97204)
Vistos.
Nos termos do §1º do art. 72 da Resolução TSE n. 23.553/2017, intime-se o partido para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, quanto às
diligências requeridas.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 08 de abril de 2019
ALEJANDRO CÉSAR RAYO WERLANG
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
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96ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 83-98.2018.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Ubiretama
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) ALBERTO FRANTZ JÚNIOR-OAB 88801)
RESPONSÁVEL(S) : ODIR KESSLER E ADELINO RIGODAUZO
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas relativas às Eleições 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Ubiretama/RS e seus
responsáveis Odir Kessler e Adelino Rigodanzo.
Publicado Edital, na forma do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve impugnações às contas (fls. 31).
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas que não comprometem a regularidade das contas e opinou pela aprovação das
contas com ressalvas (fl. 37).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 39)
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar prestação de contas eleitoral apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Ubiretama/RS e seus responsáveis Odir
Kessler e Adelino Rigodanzo. relativas à campanha eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários
municipais em eleições gerais foi introduzida pela Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, d.
Compulsando os autos, verifica-se que a prestação de contas foi apresentada intempestivamente e não há divergências na movimentação
financeira registrada na prestação e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 56, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017), consoante parecer técnico, que recomenda a aprovação das contas com ressalva.
Diante da ausência de divergências na movimentação de recursos financeiros, as falhas apontadas não causaram prejuízo à fiscalização das
contas, cabendo a sua aprovação.
Assim, acolho o parecer ministerial, no sentido de aprovar as contas prestadas.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Partido Trabalhista Brasileiro de Ubiretama/RS e seus responsáveis
Odir Kessler e Adelino Rigodanzo, nos termos do art. 77, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se mediante publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, ressalvada a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público
Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cerro Largo, 08 de abril de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 81-31.2018.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Butiá
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS
RESPONSÁVEL(S) : NARCISO LUIS LENZA E MIGUEL ALFONSO ARENHARDT (ADV(S) JARBAS LUÍS JOHN-OAB 33482)
Vistos.
Trata-se de processo de Omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições de 2018 do Partido Progressista – PP, Diretório Municipal de
São Pedro do Butiá/RS e seus responsáveis Narciso Luis Lenza e Miguel Alfonso Arenhardt, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso
II, “d”, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 02, que fossem adotadas as providências previstas nos incisos IV, V e VI do § 6º, do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Devidamente citados, fls. 08 e 09, o partido e seus responsáveis apresentaram a prestação de contas, mas houve ausência de abertura de
conta bancária e apresentação de extratos, nos termos do art.10 da Resolução 23.553/2017.
Intimados, fl. 24, os representantes limitaram-se a apresentar uma manifestação em que alegam que não foi realizada nenhuma movimentação
bancária, ante a inexistência de abertura de conta.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 29/29v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do Partido Progressista – PP - Diretório Municipal de São Pedro do Butiá/RS , relativas à
campanha eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida
pela Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, d.
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela não prestação das contas (fl. 27).
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, 10 de Abril de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 65, Página: 27

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária
apresentou a prestação de contas com falhas que comprometem sua regularidade.
Desta forma, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Progressistas de São Pedro do Butiá/RS, referentes às Eleições 2018, com
fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Ainda, oficie-se à Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cerro Largo, 08 de abril de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE

97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 021/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-28.2014.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - ANÁLISE DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GETÚLIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15.681)
EXECUTADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GETÚLIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15.681)
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
R. h.
Intime-se o partido para apresentar a comprovação de pagamento das GRU's, no prazo de cinco dias, sob pena de recisão do parcelamento e
prosseguimento da cobrança do saldo, nos termos da Resolução TSE n.º 23.546/2017, art.60, § 4º, IV e V.
Certifique-se a situação de pagamento da GRU.
D.I.
Esteio, 08 de abril de 2019
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

103ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CITAÇÃO N. 12/2019
O Doutor MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO, Juiz Eleitoral da 103ª Zona de São José do Ouro-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 Maximiliano Centenaro,
n. 180, em São José do Ouro, tramita o processo de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018 do Democratas – DEM de
Barracão/RS, PC n. 83-77.2018.6.21.0103.
OBJETO: Citação da agremiação partidária e do vice-presidente, parte responsável, abaixo nominados, para, querendo, manifestar-se no
processo acima referido, sob pena de revelia.
Democratas – DEM de Barracão/RS;
Carlos Inácio Graff – Vice-Presidente.
PRAZO: 20 (vinte) dias, da data da publicação do presente, nos termos do artigo 257, inciso III, do Código de Processo Civil.
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.
São José do Ouro-RS, 9 de abril de 2019.
Eu, Sara Ariela Albuquerque Piovesan, Chefe de Cartório da 103ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 11/2019
O Doutor Michael Luciano Vedia Porfirio, Juiz Eleitoral da 103ª Zona de São José do Ouro-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 Maximiliano Centenaro,
n. 180, em São José do Ouro, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do artigo 32 da Lei n.
9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos às
Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Progressistas - PP de Machadinho/RS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
São José do Ouro-RS, 04 de abril de 2019.
Eu, Sara Ariela Albuquerque Piovesan, Chefe de Cartório da 103ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000003-79.2019.6.21.0103
Partido: Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Barracão/RS
ADV.: Claudio Francisco Pereira de Figueiredo, OAB/RS 24.920
Responsáveis: Volnir Silvano Philippsen e Moyses Bergamo Dutra
ADV.: Claudio Francisco Pereira de Figueiredo, OAB/RS 24.920
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
A unidade técnica responsável, atendendo o disposto no artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, realizou o exame preliminar dos autos da
prestação de contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de BARRACÃO/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018,
apontando a necessidade de complementação dos documentos apresentados.
Nesses termos, determino a INTIMAÇÃO do partido e dos responsáveis pelas contas, VOLNIR SILVANO PHILIPPSEN e MOYSES BERGAMO
DUTRA, por publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, para que atendam ao disposto na manifestação da unidade técnica sobre o
exame das contas, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 34, §3º, da Resolução citada, consignando-se que a falta de
complementação dos documentos pode acarretar o julgamento das contas como não prestadas (artigo 34, §4º, inciso I).
Cumprida a determinação, remetam-se os autos ao responsável pela análise.
Dil.
São José do Ouro/RS, 8 de abril de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

113ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 014/2019 - 113ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora Doutora RUTE DOS SANTOS ROSSATO, M.M. Juíza Eleitoral da 113ª Zona de Porto Alegre-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Padre Cacique, n. 96,
em Porto Alegre/RS, tramita o processo de omissão de prestação de contas de campanha, em fase de cumprimento de sentença, relativo às
Eleições Municipais 2016, autuado em face de JORGE PAULO TEIXEIRA, candidato a vereador do município de Porto Alegre, processo n.
178-48.2016.6.21.0113, classe PC, protocolo n. 116275/2016, e que por meio deste INTIMA o candidato para que efetue o pagamento no valor
de R$ 1.065,71 (mil e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-se o candidato que, caso
não seja efetuado o pagamento no prazo designado, ao montante da condenação será acrescido multa de 10% (dez por cento) e, também,
honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do despacho proferido nos referidos autos, conforme art. 523 do CPC e art. 215,
VIII da CNJE.
PRAZO: E, por todas as formas possíveis tentado intimar o candidato, restaram infrutíferas, e que estando este em lugar incerto e não sabido,
fica pelo presente Edital e nos termos do referido processo, intimado da referida decisão.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Eu, Luís Fernando Hoff de Souza, Chefe de Cartório da 113ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Porto Alegre, 27 de março de 2019.
RUTE DOS SANTOS ROSSATO,
Juíza Eleitoral
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 015/2019 - 113ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora Doutora RUTE DOS SANTOS ROSSATO, M.M. Juíza Eleitoral da 113ª Zona de Porto Alegre-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Padre Cacique, n. 96,
em Porto Alegre/RS, tramita o processo de omissão de prestação de contas anual, relativo ao exercício financeiro de 2016, autuado em face
do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, Comissão Provisória Municipal de Porto Alegre, processo n. 14-15.2018.6.21.0113, classe PC,
protocolo n. 17409/2018, e que por meio deste NOTIFICA a Direção Estadual do Partido da Mulher Brasileira, na figura de seus
representantes, DIEISON JOCEMAR ENGROFF e ILAINE TERESINHA ENGROFF, presidente e tesoureiro, respectivamente, para suspender,
imediatamente, repasses de cotas do Fundo Partidário ao órgão municipal de Porto Alegre/RS, e INTIMA o órgão partidário estadual, conforme
art. 215, VIII da CNJE, e art. 30, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017, do teor da sentença prolata no referido processo:
“Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA-PMB, do município de Porto Alegre, relativas ao
exercício financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no art. 46, IV, 'a', da Resolução TSE n. 23.464/2015, cominando ao respectivo órgão
municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, nos termos do art. 48
da supracitada Resolução.”
PRAZO: E, por todas as formas possíveis tentado intimar o órgão partidário, restaram infrutíferas, e que estando este em lugar incerto e não
sabido, fica pelo presente Edital, e nos termos do referido processo, notificado e intimado da referida sentença e do prazo recursal de 3 (três)
dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Eu, Luís Fernando Hoff de Souza, Chefe de Cartório da 113ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Porto Alegre, 27 de março de 2019.
RUTE DOS SANTOS ROSSATO,
Juíza Eleitoral

114ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 007/2019
PRAZO: 20 (vinte) dias
A Doutora MARTINHA TERRA SOLOMON, Juíza Eleitoral da 114ª Zona de Porto Alegre-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. Padre Cacique, n. 96, em
Porto Alegre, tramita o processo de Prestação de Contas Anuais – PC, N. 29-78.2018.6.21.0114, protocolo n. 31.444/2018, relativo ao
Exercício Financeiro de 2017, autuado em face do diretório municipal do Partido AVANTE, na pessoa do(a) Sr(a). LUIZ HENRIQUE
PASQUALITO RAMIRES, presidente, e que por meio deste INTIMA, conforme arts. 202, IV e 213, II da CNJE, 246 e 256 do CPC, do despacho
prolatado no referido processo:
“Em conformidade com o art.30, inciso VI, alínea “e” da Resolução TSE nº 23.464/2015, dê-se vista à agremiação partidária para,querendo, se
manifestar sobre as informações e documentos apresentados no processo em epígrafe, no prazo de 3(três) dias”.
PRAZO: 3 (três) dias para manifestação sobre as informações constantes no processo em epígrafe.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que será
veiculado no DEJERS.
Porto Alegre-RS, 09 de abril de 2018.
Eu, César Ribeiro, Chefe de Cartório da 114ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.

115ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Entre os dias 28 de março e 05 de abril do ano de 2019, a 115ª Zona Eleitoral de Panambi, de acordo com o Edital de Eliminação de
Documentos n. 002/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 14/01/2019, procedeu à
eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral

125ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 008/2019
A Doutora Ângela Lucian, Juíza Eleitoral da 125ª Zona de Teutônia(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. Um Leste, 956, em Teutônia, que se encontra disponível,
neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23553/2017, a Prestação de Contas dos órgãos
partidários municipais das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas Eleitorais, bem como da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dos
seguintes partidos políticos:
Número do Processo
65-87.2018.6.21.0125 PSDB – PAVERAMA
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63-20.2018.6.21.0125 PTB - PAVERAMA
60-65.2018.6.21.0125 PRB - PAVERAMA
56-28.2018.6.21.0125 PRB - TEUTONIA
68-42.2018.6.21.0125 PP - IMIGRANTE
69-27.2018.6.21.0125 PDT- IMIGRANTE
Declaração de Ausência de Movimentação de Recusos:
6-65.2019.621.0125 PSDB - PAVERAMA
4-95.2019.621.0125 PTB - PAVERAMA
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado, poderá impugná-las.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS.
Teutônia (RS), 08-04-2019
Eu, Alex Sandro da Silva Ruschel, Chefe de Cartório da 125 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Ângela lucian,
Juíza Eleitoral.

128ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 013/2019
A Doutora Ana Cristina Frighetto Crossi, Juíza Eleitoral da 128ª Zona de Passo Fundo-RS, no uso de suas atribuições legais, para os efeitos
do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Júlio de Castilhos, 60,
Centro, em Passo Fundo, foi apresentada nesta 128ª Zona Eleitoral a prestação de contas relativa às Eleições de 2018 pela agremiação
partidária abaixo descrita.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas apresentada pelo Partido Social Democrático de Mato Castelhano autuada na classe PC nº 6226.2018.6.21.0128.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias da publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como
qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Passo Fundo-RS, 08 de abril de 2019.
Eu, Sorreila L. Vivan, Chefe de Cartório da 128ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Ana Cristina Frighetto Crossi,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 046/2018 - 128ªZE/RS
CLASSE PC - PROCESSO Nº 437-95.2016.6.21.0128
PARTES
EXEQUENTE: UNIÃO (ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO)
CANDIDATO(S): GRAZIELA BAGGIO RUDCOVSKI
ADVOGADO: RAFAEL BORTOLUZZI (OAB/RS 63.238)
Intimação da decisão de fl. 110:
“Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas em fase de cumprimento de sentença promovida pela União em face da candidata GRAZIELA BAGGIO
RUDCOVSKI, tendo em vista sua condenação, por sentença, na devolução de valores recebidos de origem não identificada.
Posteriormente, houve a homologação do acordo de parcelamento celebrado entre as partes. A União requereu a extinção do cumprimento de
sentença, informando o integral cumprimento do acordo pela executada.
É o breve relatório.
DECIDO.
Isso posto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO nos termos dos artigos 316 e 924, II, do NCPC, tendo em vista a satisfação da obrigação pela
candidata executada.
Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Passo Fundo, 11/04/2019.
Ana Cristina Frighetto Crossi,
Juíza Eleitoral da 128ª Zona.”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-85.2018.6.21.0128
Eleições Gerais 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Ernestina
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE ERNESTINA
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RESPONSÁVEL(S) : GEFERSON LUIZ GOEDEL E MARISTELA DICKEL PENZ
Vistos etc.
Trata-se de não apresentação da prestação de contas de campanha eleitoral do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
município de Ernestina, referente às eleições gerais de 2018.
O Cartório informou a ausência de prestação de contas pelo partido (fl. 02), notificando seus representantes para suprirem a omissão (fls. 08,
14 e 16 e 07), não havendo manifestação.
O Cartório juntou aos autos extrato bancário eletrônico e relatório de recursos de fundo público (fls. 17/18)
Sobreveio informação de que o partido não apresentou prestação de contas final da campanha eleitoral de 2018, infringindo os termos do art.
48, II, “d”, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento de não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral não apresentadas pelo PTB do município de Ernestina.
Nos termos do artigo 49 da Resolução 23.533/2017, é dever de todos os órgão partidários prestar contas "dos recursos arrecadados e
aplicados exclolusivamente em campanha, ou da sua ausência...".
No presente caso, mesmo instados os representantes do Partido para regularizarem a situação, quedaram-se silentes.
Assim sendo, de acordo com o art. 77, inciso IV, da Resolução 23.553/2017, se o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos
após a citação ou suas justificativas não forem aceitas, cabe o julgamento pela não prestação de contas.
Isso posto, julgo as CONTAS NÃO PRESTADAS do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO do Município de Ernestina, relativas às eleições
municipais de 2018, nos termos do art. 77, inciso IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 ante os fundamentos declinados e determino o
impedimento de recebimento de recursos do Fundo Partidário pelo prazo de 12 meses e a suspensão da anotação do órgão de direção
municipal até que haja a regularização de sua situação, nos termos do art. 83, II, da Resolução supra citada.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos órgãos de direção estadual e nacional, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral.
Publique-se.
Diligências legais.
Após, arquive-se.
Passo Fundo, 29 de março de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-63.2018.6.21.0128
Eleições Gerais 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE PASSO FUNDO
RESPONSÁVEL(S) : EDINILSON LUCIANO ANTUNES DO NASCIMENTO E RESSOLI PRATORIUS DE MELLO
Vistos etc.
Trata-se de não apresentação da prestação de contas de campanha eleitoral do Diretório Municipal do Partido Social Cristão , município de
Passo Fundo, referente às eleições gerais de 2018.
O Cartório informou a ausência de prestação de contas pelo partido (fl. 02), notificando seus representantes para suprirem a omissão (fls. 12 e
15), não havendo manifestação.
O Cartório juntou aos autos extrato bancário eletrônico e relatório de recursos de fundo público (fls. 17/18)
Sobreveio informação de que o partido não apresentou prestação de contas final da campanha eleitoral de 2018, infringindo os termos do art.
48, II, “d”, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento de não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral não apresentadas pelo Partido Social Cristão de Passo Fundo,
Nos termos do artigo 49 da Resolução 23.533/2017, é dever de todos os órgão partidários prestar contas "dos recursos arrecadados e
aplicados exclolusivamente em campanha, ou da sua ausência...".
No presente caso, mesmo instados os representantes do Partido para regularizarem a situação, quedaram-se silentes.
Assim sendo, de acordo com o art. 77, inciso IV, da Resolução 23.553/2017, se o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos
após a citação ou suas justificativas não forem aceitas, cabe o julgamento pela não prestação de contas.
Isso posto, julgo as CONTAS NÃO PRESTADAS do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO do Município de Passo Fundo, relativas às eleições
municipais de 2018, nos termos do art. 77, inciso IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 ante os fundamentos declinados e determino o
impedimento de recebimento de recursos do Fundo Partidário pelo prazo de 12 meses e a suspensão da anotação do órgão de direção
municipal até que haja a regularização de sua situação, nos termos do art. 83, II, da Resolução supra citada.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos órgãos de direção estadual e nacional, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral.
Publique-se.
Diligências legais.
Após, arquive-se.
Passo Fundo, 29 de março de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-20.2018.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE PASSO FUNDO (ADV(S) CELESTINO MENEGHINI-OAB 10443)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE LUIZ RODRIGUES E DIEGO ROMANI SANTOS (ADV(S) CELESTINO MENEGHINI-OAB 10443)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro- PSB, município de Passo Fundo, decorrente das
eleições gerais do ano de 2018.
Publicado edital (fl. 23/24), não houve impugnação (fl. 25).
Foi elaborado relatório técnico preliminar (fl. 27), não havendo manifestação do prestador (fl. 31).
Emitido parecer técnico conclusivo (fl. 32 e verso).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 34/35).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral-2018, oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res.
TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico apontou omissão de receitas e gastos com relação aos serviços de contabilidade prestados ao Partido durante a campanha.
Com relação ao apontamento, a agremiação juntou contrato onde consta que os gastos com os serviços contábeis quando não houvesse
movimentação na prestação de contas eleitoral, estariam inclusos no honorário mensal.
Verifica-se, portanto, que os apontamentos lançados no parecer técnico conclusivo dizem respeito a meros equívocos formais e irregularidades
irrelevantes, pois incapazes de comprometer o conteúdo das contas prestadas, sobretudo em face dos princípios da proporcionalidade e
insignificância. É o que se extrai da manifestação da própria analista, bem como do parecer ministerial.
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro- PSB, município de Passo
Fundo, decorrente das eleições gerais do ano de 2018, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução nº 23.553/17, do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Passo Fundo, 02 de abril de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-49.2018.6.21.0128
Eleições Gerais 2018 - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória
PROCEDÊNCIA: Mato Castelhano
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE MATO CASTELHANO/RS - PDT (ADV(S) JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO
PACHECO-OAB 36485)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE LUIZ AGAZZI E ANTONIO SANTINI (ADV(S) JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO PACHECO-OAB 36485)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista- PDT, município de Mato Castelhano, decorrente
das eleições gerais do ano de 2018.
O Cartório informou a ausência de prestação de contas pelo partido (fl. 02), notificando seus representantes para suprirem a omissão (fls.
08,09,10), sendo as contas apresentadas (fls. 11/20).
Publicado edital (fl. 22/23), não houve impugnação (fl. 24).
Foi elaborado relatório técnico preliminar (fl. 25), havendo manifestação do prestador para esclarecimentos (fls. 29/30).
Emitido parecer técnico conclusivo (fl. 32 e verso).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 34/35).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral-2018, oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res.
TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico apontou as seguintes omissões: a) não entrega da prestação de contas parcial; b) omissão de receitas e gastos com relação
aos serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados ao Partido durante a campanha.
Com relação ao primeiro apontamento, a agremiação justificou pelo não envolvimento direto com os candidatos, sem a abertura do comitê ou
distribuição de propaganda eleitoral. Quanto às receitas e gastos, referiu que “não havendo transação financeira bancária não há como efetuar
o pagamentos, pois não foi efetuado nenhum registro contábil de receita ou despesa”.
Outrossim, não havia obrigação legal de abertura de conta bancária por parte do Partido, diante da ausência de agência bancária no Município
de Mato Castelhano.
Verifica-se, portanto, que as situações lançadas no parecer técnico conclusivo dizem respeito a meros equívocos formais e irregularidades
irrelevantes, pois incapazes de comprometer o conteúdo das contas prestadas, sobretudo em face dos princípios da proporcionalidade e
insignificância. É o que se extrai da manifestação da própria analista, bem como do parecer ministerial.
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista- PDT, município de
Mato Castelhano, decorrente das eleições gerais do ano de 2018, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução nº 23.553/17, do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
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Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Passo Fundo, 02 de abril de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-35.2018.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPUBLICA DE PASSO FUNDO (ADV(S) ÁLISSON DA SILVA TEIXEIRA-OAB 71818)
RESPONSÁVEL(S) : VALDAIR GOMES DE ALMEIDA E JULIO HENRIQUE DA COSTA (ADV(S) ÁLISSON DA SILVA TEIXEIRA-OAB 71818)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido da República- PR, município de Passo Fundo, decorrente das eleições
gerais do ano de 2018.
Publicado edital (fls. 37/38), não houve impugnação (fl. 39).
O Cartório juntou aos autos extrato bancário eletrônico (fl. 40)
Foi elaborado relatório técnico preliminar (fl. 41), não havendo manifestação do prestador (fl. 45).
Emitido parecer técnico conclusivo (fl. 46 e verso).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 48/49).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral-2018, oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res.
TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico apontou que houve omissão quanto aos gastos realizados com os serviços de consultoria jurídica e de contabilidade
prestados ao Partido durante a campanha. A justificativa da agremiação foi de que tais despesas estão inclusas nos contratos de honorários
anual, portanto, fariam parte da prestação de contas partidária.
Outrossim, apesar de não apresentados os extratos bancários impressos, verificou-se pelo extrato eletrônico a conferência das informações de
não movimentação da conta.
Verifica-se, portanto, que as situações lançadas no parecer técnico conclusivo dizem respeito a meros equívocos formais e irregularidades
irrelevantes, pois incapazes de comprometer o conteúdo das contas prestadas, sobretudo em face dos princípios da proporcionalidade e
insignificância. É o que se extrai da manifestação da própria analista, bem como do parecer ministerial.
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Partido da República- PR, município de Passo Fundo,
decorrente das eleições gerais do ano de 2018, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução nº 23.553/17, do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Passo Fundo, 06 de abril de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-72.2018.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ernestina
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE ERNESTINA (ADV(S) SANDRO JOEL PFLUCK-OAB 85181)
RESPONSÁVEL(S) : OLAIR WERNER E LEONIR DE SOUZA VARGAS (ADV(S) SANDRO JOEL PFLUCK-OAB 85181)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista- PDT, município de Ernestina, decorrente das
eleições gerais do ano de 2018.
Publicado edital (fls. 48/50), não houve impugnação (fl. 53).
O Cartório juntou aos autos extrato bancário eletrônico (fl. 52)
Foi elaborado relatório técnico preliminar (fl. 54), não havendo manifestação do prestador (fl. 58).
Emitido parecer técnico conclusivo (fls. 59/60).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fl. 62 e verso).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral-2018, oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res.
TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico apontou que houve omissão quanto aos gastos realizados com os serviços de consultoria jurídica e de contabilidade
prestados ao Partido durante a campanha.
Verifica-se, portanto, que as situações lançadas no parecer técnico conclusivo dizem respeito a meros equívocos formais e irregularidades
irrelevantes, pois incapazes de comprometer o conteúdo das contas prestadas, sobretudo em face dos princípios da proporcionalidade e
insignificância. É o que se extrai da manifestação da própria analista, bem como do parecer ministerial.
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista- PDT, município de
Ernestina, decorrente das eleições gerais do ano de 2018, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução nº 23.553/17, do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
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Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Passo Fundo, 06 de abril de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 044/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-56.2018.6.21.0128
Eleições Gerais 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Mato Castelhano
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE MATO CASTELHANO (ADV(S) JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO PACHECOOAB 36485)
RESPONSÁVEL(S) : ELTON LUIZ D MARCHI E CARLA APARECIDA SANTOS MORAES DEBONA (ADV(S) JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO
PACHECO-OAB 36485)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro- MDB, município de Mato Castelhano,
decorrente das eleições gerais do ano de 2018.
O Cartório informou a ausência de prestação de contas pelo partido (fl. 02), notificando seus representantes para suprirem a omissão (fls. 08),
sendo as contas apresentadas (fls. 10/18).
Publicado edital (fl.23), não houve impugnação (fl. 24).
Foi elaborado relatório técnico preliminar (fl. 25), havendo manifestação do prestador para esclarecimentos (fls. 30/31).
Emitido parecer técnico conclusivo (fls. 33/34).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 35/36).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral-2018, oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res.
TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico apontou as seguintes omissões: a) não entrega da prestação de contas parcial; b) omissão de receitas e gastos com relação
aos serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados ao Partido durante a campanha.
Com relação ao primeiro apontamento, a agremiação justificou pelo não envolvimento direto com os candidatos, sem a abertura do comitê ou
distribuição de propaganda eleitoral. Quanto às receitas e gastos, referiu que “não havendo transação financeira bancária não há como efetuar
o pagamentos, pois não foi efetuado nenhum registro contábil de receita ou despesa”.
Outrossim, não havia obrigação legal de abertura de conta bancária por parte do Partido, diante da ausência de agência bancária no Município
de Mato Castelhano.
Verifica-se, portanto, que as situações lançadas no parecer técnico conclusivo dizem respeito a meros equívocos formais e irregularidades
irrelevantes, pois incapazes de comprometer o conteúdo das contas prestadas, sobretudo em face dos princípios da proporcionalidade e
insignificância. É o que se extrai da manifestação da própria analista, bem como do parecer ministerial.
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro- MDB,
município de Mato Castelhano, decorrente das eleições gerais do ano de 2018, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução nº 23.553/17,
do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Passo Fundo, 06 de abril de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 045/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-05.2018.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE PASSO FUNDO (ADV(S) MATHEUS DALAZEN CALLIARI-OAB 93215)
RESPONSÁVEL(S) : TADEU KARCZESKI E SONIA MARIA TURANI DAGA (ADV(S) MATHEUS DALAZEN CALLIARI-OAB 93215)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Social Democrático- PSD, município de Passo Fundo, decorrente das
eleições gerais do ano de 2018.
Publicado edital (fl. 20/21), não houve impugnação (fl. 22).
Foi elaborado relatório técnico preliminar (fl. 26), havendo manifestação do prestador para esclarecimentos (fl. 30).
Emitido parecer técnico conclusivo (fl. 32 e verso).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 35/36).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral-2018, oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res.
TSE n. 23.553/2017.
O parecer técnico apontou as seguintes irregularidades: a) omissão de receitas e gastos com relação aos serviços de consultoria jurídica e de
contabilidade prestados ao Partido durante a campanha; b) omissão de gasto no valor de R$ 10,00, segundo nota fiscal emitida pela empresa
Claro S.A.; c) abertura da conta bancária fora do prazo legal.
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Com relação aos apontamentos, a agremiação justificou que não houve movimentação bancária e que "os custos de advogado e
contador estão inseridos nos valores contratados anualmente pelo partido...". Ainda, disse que não adquiriu produtos da Claro, não
tendo conhecimento da origem da NF.
No que tange à ausência de escrituração de despesas com honorários advocatícios, o art. 37, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.553/17,
assim dispõe sobre os gastos eleitorais:
Art. 37. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 2º As contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados em favor das campanhas eleitorais deverão ser pagas
com recursos provenientes da conta de campanha e constituem gastos eleitorais que devem ser declarados de acordo com os valores
efetivamente pagos. (Resolução-TSE nº 23.470/2016)
§ 3º Os honorários referentes à contratação de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados à defesa de interesses de candidato ou
de partido político em processo judicial não poderão ser pagos com recursos da campanha e não caracterizam gastos eleitorais, cabendo o
seu registro nas declarações fiscais das pessoas envolvidas e, no caso dos partidos políticos, na respectiva prestação de contas anual.
Assim sendo, não havendo notícias de que os referidos serviços foram prestados para outros fins além da elaboração e prestação de contas
de campanha, não há de se falar em irregularidade grave.
A respeito da conta bancária partidária, específica para as eleições gerais de 2018, foi aberta somente no dia 10 de setembro de 2018,
acarretando outra falha a ser considerada neste exame. No entanto, é entendimento dos Tribunais que a abertura da conta bancária fora de
prazo, quando não acompanhada de outros fatos graves, não enseja a desaprovação das contas, o que ocorreu no caso em tela, pois não foi
constatado recebimento de recursos de fonte vedada e de recursos de origem não reconhecida e movimentação fora da conta bancária.
Por fim, quanto à nota fiscal da empresa Claro, no valor de R$ 10,00, não se revela capaz dae macular as contas apresentadas diante do
pequeno montante envolvido.
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo Social Democrático- PSD, município de Passo Fundo,
decorrente das eleições gerais do ano de 2018, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução nº 23.553/17, do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Passo Fundo, 08 de abril de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 047/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-70.2017.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2016
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO: PARTIDO VERDE - PV
RESPONSÁVEL(IS): JOSÉ CÉLIO SALLA DARIF e TENILSON SILVA DE MORAES
ADVOGADO: ANDRÉ LUIS LUZ TELES – OAB/RS n. 75.422
Intimação sobre a seguinte decisão:
“Processo: 48-70.2017.6.21.0033 - prestação de contas - de exercício financeiro - 2016 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro
Partes: Partido Verde - PV de Passo Fundo/RS, José Célio Salla Darif e Tenilson Silva De Moraes
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de exercício financeiro com a condenação da agremiação partidária prestadora na devolução de valores
recebidos de fontes vedadas e de origem não identificada.
Houve o deferimento do parcelamento da dívida em dez vezes, tendo sido integralmente cumprido pela parte, conforme se depreende dos
comprovantes de pagamento juntados aos autos.
É o breve relatório.
DECIDO.
Isso posto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO nos termos do artigo 19 da Resolução TRE-RS n. 298/2017, tendo em vista a satisfação da
obrigação pelo partido.
Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Passo Fundo, 08/042019.
Ana Cristina Frighetto Crossi
Juíza Eleitoral da 128ª ZE”

132ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 05/2019 - 132ª ZE
A Excelentíssima Senhora Marilene Parizotto Campagna, MM. Juíza Eleitoral desta 132ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida General Flores da
Cunha 1467, Bairro Centro, Seberi - RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, as declarações de ausência de
movimentação de recursos, nos termos do art. 45, da Resolução TSE 23.546/2017.
OBJETO: Publicidade das declarações de ausência de movimentação de recursos dos seguintes partidos políticos:
MDB – Dois Irmãos das Missões – RS
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PP – Progressistas – Dois Irmãos das Missões - RS
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do 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.
Seberi, 08 de abril de 2019.
Eu, Ilone Maria Ferlin, Chefe do Cartório da 132ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Marilene Parizotto Campagna,
Juíza Eleitoral.

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 26-37.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL – CRIMES ELEITORAIS – ART. 350E 353 DO CE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : AMANDA AZEVEDO DOS SANTOS (ADVs: João Batista Garcia, OAB/RS nº 46.785); MARLI MACHADO DA SILVA (ADVs: João
Batista Garcia, OAB/RS nº 46.785.)
Vistos.
Constato que Marli Machado da Silva cumpriu integralmente as condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo (fl. 712;
724-725; 730) em conformidade com a Lei nº 9.099, de 1995, art. 89, § 5º.
Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de Marli Machado da Silva.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Triunfo, 03 de abril de 2019
ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 43/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 296-61.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 DO CE - ART. 29 E DO CP - ART. 1 DO DL 201/67 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CLARICE VIDAL RODRIGUES, ÉVERTON AVILA DA ROSA E FABRICIO MAYER DE SOUZA (ADV(S) PEDRO DALAVIA GREEFOAB 7108)
Vistos.
Designo audiência para interrogatório do réu Fabrício Mayer de Souza, a ser realizada no dia 29/05/2019 às 16h30min.
Intimem-se a parte e o procurador.
Triunfo, 01 de abril de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 5-90.2018.6.21.0133
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 299 do CE - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : GUILDO EDILIO HOPPE (ADV(S) ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO-OAB 43038, CARLOS EDUARDO DIEDER
REVERBEL-OAB 59678 E SILVANI FÁTIMA BERLE-OAB 57138)
Vistos.
Constato que nos autos não há bens apreendidos a acompanhar o Inquérito e tampouco carreados na fase de Instrução do feito.
Dê-se ciência ao peticionário. Após, reeencaminhem-se os autos para o arquivo.
Triunfo, 08 de abril de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
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135ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 11/2019
A Doutora Inajá Martini Bigolin de Souza, Juíza Eleitoral da 135ª Zona de Santa Maria-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. Nossa Senhora
Medianeira, nº 2053, em Santa Maria, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral da 135ª Zona, aos interessados, nos termos do inciso I,
do artigo 45 da Resolução TSE n. 23.546/17, a declaração de ausência de movimentação financeira relativa à Prestação de Contas Anual do
exercício 2017, do órgão partidário e seus representantes, conforme segue:
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação financeira do seguinte partido político:
Partido Humanista da Solidariedade – PHS de Santa Maria = Presidente: Astélio Adão Franco Mello e Tesoureira: Mara Rejane de Almeida
Flores.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação deste Edital, é facultado a qualquer interessado a apresentação de impugnação
que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Eu, Vinícius Santos Teixeira, Chefe de Cartório da 135ª Zona Eleitoral, conferi.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 223-83.2016.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - A VEREADOR(A) - ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROCEDÊNCIA: Santa Maria JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
CANDIDATO(S) : MARCO ANTÔNIO PULL JUNIOR (ADV(S) EDMAR FERNANDES MENDONÇA-OAB 86050) EXEQUENTE(S) :
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU MUNICÍPIO(S) : SANTA MARIA
VISTOS,
Acolho a manifestação de fl. 160 da parte exequente, no sentido de determinar a intimação da parte executada para que, no prazo de 10 (dez)
dias, manifeste-se sobre a intenção de parcelar a dívida remanescente, conforme mencionou à fl. 144, sob pena de prosseguimento da
execução e inscrição no CADIN. Para tanto, deverá a parte executada apresentar-se na sede da AGU, à Alameda Antofogasta, nº 96 - Bloco A,
nesta cidade, para avaliar as condições de parcelamento, no referido prazo. Com a publicação do presente despacho, remeta-se os autos à
AGU para caso ocorra a apresentação da parte executada. Diligências Legais. Santa Maria, 08 de abril de 2019. INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE
SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 218-61.2016.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - A VEREADOR(A) - ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROCEDÊNCIA: Santa Maria JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA
CANDIDATO(S) : EVERSON NUNES PEREIRA (ADV(S) EDMAR FERNANDES MENDONÇA-OAB 86050)
VISTOS,
Recebo o cumprimento de sentença promovido pela Advocacia Geral da União, devendo ser atualizada a parte. Assim sendo, intime-se o
executado para quitar a totalidade do débito, no valor de R$ 2.415,94 (dois mil quatrocentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no CADIN. Fica ciente a parte executada, que não havendo pagamento voluntário, será
acrescido ao valor devido, multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), conforme dispõe o art.
523, caput e §1º do Código de Processo Civil, fluindo o prazo do artigo 525 do mesmo diploma legal. Diligências Legais. Santa Maria, 09 de
abril de 2019. INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2019 - 135 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-13.2015.6.21.0135 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS PROCEDÊNCIA: Santa Maria JUÍZA ELEITORAL: INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA PARTIDO(S) : DEMOCRATAS DEM (SANTA MARIA) (ADV(S) MARCO ANTÔNIO MASCARENHAS DE SOUZA LOPES-OAB 61.953) RESPONSÁVEL(S) : NELSON
CAUZZO E MAURO CEZAR THIELLET BUENO (ADV(S) MARCO ANTÔNIO MASCARENHAS DE SOUZA LOPES-OAB 61.953)
VISTOS,
Havendo a satisfação de R$ 1.884,96 frente ao montante total de R$ 19.534,96, tem-se ainda o valor de R$ 18.044,66 (dezoito mil e quarenta
e quatro reais e sessenta e seis centavos) - atualizado pela SELIC de novembro de 2018 a abril de 2019 -, a ser recolhido. Intime-se a parte
executada para recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição no CADIN. Diligências Legais. Santa Maria, 09 de abril de 2019.
INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA, Juíza Eleitoral da 135ª Zona.

136ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 046/2019
Processo: PC nº209-96.2016.6.21.0136 Protocolo: 1539192016
Espécie: PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Candidato(s) : FLAVI ALMEIDA DE VARGAS (Adv(s) EDUARDO LUIZ MIOTTO-OAB OAB/RS 67.739)
Rh.
Acolho a informação do chefe de cartório. Defiro o pedido da Advocacia Geral da União. Desarquive-se a prestação de contas do candidato
(PC 209-98) e junte-se nos autos o protocolo 10.692/2019. INTIMO, o candidata FLAVI ALMEIDA DE VARGAS, a efetuar o pagamento de R$
2.797,05 (dois mil setecentos e noventa e sete reais e cinco centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de Guia de Recolhimento da
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União. Caso não efetue o pagamento no prazo estipulado o valor determinado será acrescido de multa e juros, bem como estará sujeito a
inscrição no Cadastro de Inadimplentes (CADIN). O candidato deverá obrigatoriamente apresentar o comprovante de pagamento da GRU no
Cartório Eleitoral da 136ª ZE.
Intime-se a AGU. Intime-se o candidato por AR, anexando-se cópia da GRU. Publique-se.
Em 05.04.2019
Zenaide Pozenato Menegat
Juíza Eleitoral da 136ª ZE.

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 54/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-39.2018.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV
RESPONSÁVEL(S) : ALBANO VALERIO E VERACI HERNANDES BIRÃO (ADV(S) MIGUEL ROBERTO BARCELLOS PARERA-OAB 39877),
MARCIO SOUZA DA SILVA E MARCO ANTONIO DA ROCHA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas da Direção Municipal do Partido Verde - PV do município de Bagé/RS referente ao exercício financeiro de
2017.
O processo foi protocolizado fora do prazo legal, de forma imtempestiva (fl. 02).
O partido e seus responsáveis apresentaram Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros (fl. 04).
Este Juízo deixou de receber a Declaração como prestação de contas, uma vez que o art. 29 da Res. TSE n. 23.546/2017 determina que as
contas eleitorais devem ser apresentadas pelo Sistema de Prestação de Contas Anuais - SPCA, disponibilizado na internet e determinou a
intimação para que o partido e seus responsáveis apresentassem as contas no prazo de 3 (três) dias.
O partido solicitou dilação de pazo para atender a intimação. Em que pese a conceção de 30 (trinta) dias de prazo para a entrega da prestação
de contas (fl. 49), em 24 de agosto de 2018 transcorreu o prazo sem manifestação.
Atendendo às alíneas "a" e "b" do inciso IV do art. 30 da Res. 23546/2017, foram juntados os documentos de fls. 144/148.
Emitido parecer conclusivo pela unidade técnica (fls. 148), os autos foram remetidos ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou parecer
pela não prestação das contas (fls. 148-v).
O partido foi intimado a se manifestar, nos termos do art. 30, IV, "e", da Res. 23546/2017, apresentando a documentação de fls. 153-169.
A análise técnica de fl. 172 manifestou-se pela apresentação da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, uma vez que as peças
foram juntadas todas sem movimentação.
Devidamente intimado, o partido não se manifetou (fls. 175 e 176-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O Partido apresentou as contas intempestivamente, em 23/05/2018, após as notificações do inciso I do art. 30 da Res. 23.546/2017, através
de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, conforme se vê da fl. 04 dos autos.
O partido e seus responsáveis foram intimados a apresentarem a Declaração por meio do Sistema de Prestação de Contas Anuais - SPCA,
nos termos do art. 29 da Res. 23.546/2017 (fl. 14).
Muito embora tenha sido deferido o prazo de 30 (trinta) dias, requerido pelo partido à fl. 22, para que as partes apresentasssem a Declaração
por meio do Sistema SPCA (fl. 49), o prazo transcorreu sem manifstação (fl. 177-v).
Assim, uma vez não apresentada a peça nos moldes como determina a legislação eleitoral, converteu-se o feito em contas não prestadas,
juntando-se os documentos exigidos no art. 30, VI, da Res. 23546/2017.
A análise técnica apontou a ausência de conta bancária, bem como a não emissão de recibo eleitoral e o não recebimento de recursos do
fundo partidário.
Em que pese a ausência de movimentação, no prazo do art. 30, IV, "e", o partido juntou as peças das contas partidárias emitidas pelo Sistema
SPCA, conforme se vê das fls. 153-169.
Ora, se o partido não teve manifestação financeira, deveria ter juntado a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira no momento
em que foi intimado para tanto. Entretanto, deixou transcorrer o prazo, ocorrendo a preclusão (fl. 177-v).
Mais, as peças juntadas pelo partido nas fls. 153-169 impedem a análise das contas porque não contém o Balanço Patrimonial e o
Demonstrativo do Resultado do Exercício, documentos que dão publicidade às contas, necessários para a publicação do Edital de que trata o
art. 31 da Resolução TSE n. 23.464/2015:
Art. 31. A prestação de contas recebida deve ser autuada na respectiva classe processual em nome do órgão partidário e de seus
responsáveis e, nos tribunais, distribuída, por sorteio, a um relator.
§ 1º Autuado e distribuído o processo de prestação de contas, a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve publicar, na imprensa
oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela não existir, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço
Patrimonial apresentados, encaminhando cópias desses documentos, por mandado, ao órgão do Ministério Público Eleitoral da respectiva
jurisdição.
§ 2º Realizada a publicação de que trata o § 1º deste artigo, os autos permanecerão em secretaria pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os
quais qualquer interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de
reprografia.
§ 3º Findo o prazo previsto no § 2º deste artigo, a Justiça Eleitoral deve publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade
onde ela não existir, edital para que, no prazo de 5 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação
de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096, de 1995, art. 35).

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, 10 de Abril de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 65, Página: 39

Ainda, foi oferecido ao partido nova chance para apresentar a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, conforme se vê da
intimação de fl. 175, já que ao apresentar as peças da prestação de contas sem movimentação financeira, o Balanço e o DRE não poderiam
ser elaborados sem movimentação. Mas mesmo assim o partido restou silente (fl. 176-v).
Portanto, a ausência dos referidos documentos, tanto da Declração de Ausência, quanto do Balanço e do DRE, impossibilita o exame das
contas por qualquer interessado e a abertura de prazo para apresentação de impugnação previsto no artigo citado. Assim sendo, entendo que
a falta das peças inviabiliza a análise das contas, sendo forçoso concluir pelo julgamento de contas como não prestadas.
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO VERDE - PV do município de Bagé/RS referente ao exercício financeiro
de 2017, fulcro no art. 46, IV, "a" e "b", da Res. 23.546/2017.
Ainda, determino a suspensão das cotas do Fundo Partidário enquanto não regularizada a situação do partido (art. 48, Res. 23.464/2018),
sendo desnecessária a notificação do diretório nacional, uma vez que já cientificado.
Tendo retornado o AR em relação ao diretório estadual (fl. 178), notifique-se por Carta Precatória.
Registre-se.
Intimem-se.
Publique-se.
Diligências legais.
Bagé, 05 de abril de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

146ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 049/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-44.2017.6.21.0167
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE JULGADO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ronda Alta
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO FEDERAL (ADV(S) DAVI BRESSLER-OAB)
EXECUTADO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB (ADV(S) SAULMAR ANTÔNIO BARBOSA-OAB 64340)
Vistos.
Oficie-se ao Direitótio Estadual do PCdoB/RS solicitando que não efetue o repasse das cotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal de
Ronda Alta, até que seja quitado o débito executado nesta ação, devendo o Diretório informar a este juízo se há previsão de repasse, seja
por ocasião de eleições municipais ou por outro motivo, para que se possa realizar a retenção.
Com a resposta, vista à Exequente.
Constantina, 08 de abril de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-62.2018.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Constantina
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (advogado José Antonio de Oliveira Valle, OAB nº 3854)
RESPONSÁVEL(S) : DEJALME DANASSOLO E NELSON OSCAR MARTINELLI
Vistos.
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 Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o decurso do prazo do edital, providencie o Cartório a juntada dos extratos bancários disponibilizados na forma do § 3º do art. 6º da
suprarreferida resolução, bem como a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, 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.
Diligências legais.
Constantina, 08 de abril de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-69.2018.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Liberato Salzano
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
RESPONSÁVEL(S) : LUDIBERGA TRÊS ZUCHELLO E JULIANO CANDATEN
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, 10 de Abril de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 65, Página: 40

Vistos.
Considerando a Informação nº 002/2019 em consoante inteligência do art. 30, inciso III, da Resolução TSE 23.546/2017, determino a autuação
da informação na classe processual de Prestação de Contas em nome do órgão partidário e de seus responsáveis, e a imediata suspensão do
repasse das quotas do Fundo Partidário do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Liberato Salzano/RS, haja vista que
transcorrido o prazo legal o órgão partidário não prestou contas referentes ao exercício 2017. Também determino o registro da omissão no
Sistema SICO
Defiro a juntada da Carta de Intimação nº 016/2018, uma vez que a expedição foi regular e seguiu o rito estabelecido no art. 30, inciso I,
Resolução TSE 23.546/2017.
Assim sendo, como não houve a apresentação das contas após a notificação do órgão partidário e seus responsáveis, proceda-se:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º da resolução referida
anteriormente;
b) a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, após a juntada das informações de que tratam as alíneas anteriores;
d) as demais providências que sejam necessárias, de ofício ou por provocação do órgão técnico ou do Ministério Público Eleitoral;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Diligências legais.
Constantina, 08 de abril de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-85.2018.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - Omissão
PROCEDÊNCIA: Constantina
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (advogada Adriana Ribeiro Marcon, OAB nº 97.791)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO SARETO E SONIA MARIA DA COSTA
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2018 - do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de Constantina/RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Transcorrido o prazo legal, a agremiação não prestou contas. Expedida a Carta de Intimação nº 027/2018, o partido se manifestou,
apresentando as contas em 25 de fevereiro de 2019, conforme protocolo de número 5861/2019.
Foi publicado o Edital 007/2019 (fl. 14) dando publicidade a prestação de contas. Transcorrido o prazo, não houve impugnação.
Emitido o Exame Técnico da Prestação de Contas (fl. 15), o órgão técnico sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, visto que estão em
conformidade com a legislação vigente, porém foram entregues intempestivamente, inclusive após notificação. Com vista dos autos, nos
termos do art. 76 da Res. TSE nº 23.553/2017, o Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 16) manifestando-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar a Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2018 - do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de Constantina/RS.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, “d” da Res. TSE
23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(…)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
Registre-se que o partido apresentou as contas conforme determina a Res. TSE 23.553/2017, após notificação, estando a documentação
assinada, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro, e contando com a constituição de advogado.
Em seu parecer, a Unidade Técnica não verificou a existência de impropriedades ou irregularidades que comprometessem a confiabilidade das
contas apresentadas. O partido apresentou o extrato da prestação de contas que demonstra a presença de movimentação financeira no
período das Eleições 2018.
No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Eleitoral, onde não restaram identificadas infrações que comprometessem a regularidade
das contas.
III – DISPOSITIVO
Na esteira da análise técnica e do parecer Ministerial JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT de Constantina/RS, referente as contas Eleitorais – Eleições 2018, com fundamento no art. 77, inciso II, da Res. TSE
nº 23.553/2017, tendo em vista a intempestividade na apresentação de contas.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Constantina, 08 de abril de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
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157ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 008/2019
De ordem da Doutora Juliana Tronco Cardoso, Juíza Eleitoral da 157ª Zona de Restinga Sêca-RS, FAÇO SABER aos que o presente Edital
virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado à Rua Edmundo Bischoff, 318, sala 01, em Restinga Sêca-RS, foi
apresentada Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, no exercício de 2018, de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade, nos termos do artigo 45, I, da Res. TSE nº 23.546/2017, da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do
seguinte partido:
PC 1-44.2019.6.21.0157 Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Restinga Sêca/RS
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias, após a 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, publicou-se o presente Edital.
Expedido nesta cidade de Restinga Sêca, aos 08 dias do mês de abril do ano de 2019. Eu, Gustavo H. G. Estrella, Chefe de Cartório, preparei,
conferi e, de ordem da Juíza Eleitoral, assinei o presente edital.
Gustavo H. G. Estrella, Chefe de Cartório Eleitoral da 157 ª Zona.
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