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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0603532-12.2018.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603532-12.2018.6.21.0000 - Canoas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CANOAS
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON LUIS KOSSMANN - RS47301, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS25419, OLDEMAR JOSE
MENEGHINI BUENO - RS30847
REQUERIDO: HERBERT POERSCH, PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CANOAS
Advogado do(a) REQUERIDO: PATRICIA DE VARGAS FLOR - RS103791 Advogado do(a) REQUERIDO: VALDIR FLORISBAL JUNG RS59979B
Vistos.
Trata-se de requerimento do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Canoas, ID 2903183, no sentido de que "[...] seja designada
audiência para a oitiva da Representante do partido autor, neste Tribunal, dispensando a intimação pessoal da depoente, o que restará suprido
com a intimação dos advogados, com o que se estará realizando o comando legal da máxima celeridade, sem prejuízo ao devido processo
legal".
Indefiro o pedido.
A expedição de Carta de Ordem à 66ª Zona Eleitoral, para oitiva da Sra. Maria Eunice Dias Wolf, Presidente da agremiação requerente, atende
não apenas à praxe da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, no que diz respeito aos processos que tenham como objeto o exame de
infidelidade partidária, como também não causa prejuízo à inerente celeridade de tal espécie de feitos, cujo rito vem delineado na Resolução
TSE n. 22.610/07.
Apenas a título exemplificativo, informo que, uma vez exarada a carta de ordem, a comunicação ao Juízo ordenado ocorre via e-mail, remetido
pela Secretaria Judiciária do Tribunal ao Cartório, no caso, da 66ª Zona Eleitoral.
Nessa toada, a eventual dispensa de intimação, cogitada pela parte, pode inclusive ser realizada no balcão daquela unidade da Justiça
Eleitoral ao seu devido tempo, com o facilitador de se tratar da cidade (Canoas) na qual a depoente preside o Partido dos Trabalhadores.
Em resumo, não há prejuízo à celeridade da demanda, menos ainda às partes, que não precisarão se deslocar à cidade de Porto Alegre lembro que a comodidade da parte peticionante não redunda, necessariamente, na mesma situação para os requeridos. Ainda, para cogitar
pelo deferimento do pedido ora analisado, este Relator haveria de conceder prazo para manifestação também dos demandados, em respeito
ao princípio do contraditório - situação que, paradoxalmente, criaria demora ao andar processual, situação que se pretende evitar ao máximo.
Ademais, apenas a título de desfecho, na própria carta de ordem resta devidamente frisada a necessidade de realização célere da diligência,
visando, exatamente, à efetividade do processo indicada pela agremiação requerente.
Ante o exposto, mantenho a decisão pela expedição de carta de ordem, ID 2763533, e indefiro o pedido do Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores de Canoas.
Porto Alegre, 29 de maio de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO CLASSE: PC N. 2126-44.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 429872014
RELATOR(A): MARILENE BONZANINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Interessado(s): JADERSON TOLEDO MARETOLI, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14123 (Adv(s) Giovane Dalla Costa OAB/RS 57.173,
Guilherme Heck de Aguiar OAB/RS 90.759 e Luis Fernando Coimbra Albino OAB/RS 52.671)
Vistos.
JADERSON TOLEDO MARETOLI informa que, tendo ficado desempregado, bem ainda, em face do nascimento de um filho, não conseguiu
dar continuidade ao pagamento do acordo firmado com a União às fls. 254-258 e homologado pelo Colegiado deste Tribunal (fls. 271-272).
Agora, novamente empregado, requer o parcelamento do saldo devedor em 48 (quarenta e oito) vezes. Ocorre que, diante da rescisão do
acordo, em face do inadimplemento, nos termos da cláusula quarta do pacto firmado pelas partes, a União requereu o prosseguimento do feito,
visando à execução do saldo devido.
Por outro lado, não compete à Justiça Eleitoral intermediar acordo entre as partes, o qual deve ser entabulado pelos interessados e
apresentado em juízo para homologação, nos termos do disposto no art. 18 da Portaria n. 2/14-AGU/PRU, editada na vigência do Código de
Processo Civil de 1973:
Art. 18 - Havendo ação judicial em curso, o acordo será apresentado em juízo, requerendo-se:
I - a homologação do termo, em se tratando de processos de conhecimento ou cautelar, visando à formação de título executivo judicial,
conforme disposto no art. 475-N, inciso III, do Código de Processo Civil;
II - a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, em se tratando de processo de execução, nos termos do art. 792 do
Código de Processo Civil.
Ainda, convém relembrar, o parcelamento no processo de execução, previsto no art. 916 do Novo Código de Processo Civil, não se aplica ao
cumprimento de sentença (§ 7º).
Além disso, inviável o parcelamento perante a Justiça Eleitoral, na forma do art. 11, §§ 8º e 11, da Lei n. 9.504/97, uma vez que já transcorrido
o prazo de 5 dias previsto no art. 29 da Res. TSE n. 23.406/14, tanto que já instaurado o cumprimetno de sentença e homologado um primeiro
acordo. A matéria foi recentemente disciplinada no art. 15 da Res. TRE-RS n. 298/17:
Art. 15. O recolhimento de valores ao erário poderá ser parcelado em até 60 meses, desde que o respectivo requerimento tenha sido
protocolizado na Justiça Eleitoral dentro dos prazos previstos nos arts. 12 e 13, conforme o caso, e observados os requisitos do art. 5º desta
resolução.
Desse modo, eventual acordo de parcelamento deve ser celebrado pelas partes e apresentado em juízo para homologação.
Intimem-se as partes.
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Diligências legais.
Em 27 de maio de 2019.
DesA. Marilene bonzanini,
Relatora.
PROCESSO CLASSE: PC N. 36-58.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 189642017
RELATOR(A): MARILENE BONZANINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016
Interessado(s): PARTIDO VERDE - PV (Adv(s) Vinícius Renato Alves OAB/RS 67.791), MÁRCIO SOUZA DA SILVA e MARCO ANTÔNIO DA
ROCHA
Vistos.
Consultando-se os autos da PC n. 0603161-48, relativa às Eleições Gerais de 2018, verifica-se, na procuração acostada por MARCO
ANTÔNIO DA ROCHA, o endereço "Rua Jorge Tadeu, n. 280 apto. U-183, Bairro Santa Fé, Gravataí/RS" sendo, o número do prédio, distinto
do que constou na correspondência enviada anteriormente, que retornou negativa com a anotação "não existe o n. indicado" (fl. 98) e no
mandado de intimação n. 016/2019, da 71ª Zona Eleitoral (fls. 148-149). Assim, renove-se a intimação de MARCO ANTÔNIO DA ROCHA no
endereço referido para que, no prazo de quinze dias, querendo, apresente defesa e requeira, sob pena de preclusão, as provas que pretende
produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância para o processo, nos termos do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/17,
consignando-se, ainda, no ato que, por força do disposto no art. 31, II, da mesma norma legal, a ausência de apresentação do instrumento de
procuração poderá acarretar revelia a teor do art. 76, § 1º, do CPC.
Após, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 27 de maio de 2019.
Desa. Marilene Bonzanini,
Relatora.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2116-97.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 429842014
RELATOR(A): MARILENE BONZANINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): IÁRA MARIA DOS SANTOS LOPES, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14201 (Adv(s) Rodrigo Waltrick Ribas OAB/RS
66.527)
Vistos.
IARA MARIA DOS SANTOS LOPES informa que, em face de dificuldades financeiras, não conseguiu dar continuidade ao pagamento do
acordo firmado com a União às fls. 256-259v. e homologado pelo Colegiado deste Tribunal (fls. 267 e v.).
Requer, agora, intimação da exequente para que se manifeste acerca da possibilidade de "retomada do parcelamento" do saldo devedor, em
60 (sessenta) vezes.
Ocorre que, diante da rescisão do acordo, em face do inadimplemento, nos termos da cláusula quarta do pacto firmado pelas partes, a União
requereu o prosseguimento do feito, visando à execução do saldo devido.
Por outro lado, não compete à Justiça Eleitoral intermediar acordo entre as partes, o qual deve ser entabulado pelos interessados e
apresentado em juízo para homologação, nos termos do disposto no art. 18 da Portaria n. 2/14-AGU/PRU, editada na vigência do Código de
Processo Civil de 1973:
Art. 18 - Havendo ação judicial em curso, o acordo será apresentado em juízo, requerendo-se:
I - a homologação do termo, em se tratando de processos de conhecimento ou cautelar, visando à formação de título executivo judicial,
conforme disposto no art. 475-N, inciso III, do Código de Processo Civil;
II - a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, em se tratando de processo de execução, nos termos do art. 792 do
Código de Processo Civil.
Ainda, convém relembrar, o parcelamento no processo de execução, previsto no art. 916 do Novo Código de Processo Civil, não se aplica ao
cumprimento de sentença (§ 7º).
Além disso, inviável o parcelamento perante a Justiça Eleitoral, na forma do art. 11, §§ 8º e 11, da Lei n. 9.504/97, uma vez que já transcorrido
o prazo de 5 dias previsto no art. 29 da Res. TSE n. 23.406/14, tanto que já instaurado o cumprimetno de sentença e homologado um primeiro
acordo. A matéria foi recentemente disciplinada no art. 15 da Res. TRE-RS n. 298/17:
Art. 15. O recolhimento de valores ao erário poderá ser parcelado em até 60 meses, desde que o respectivo requerimento tenha sido
protocolizado na Justiça Eleitoral dentro dos prazos previstos nos arts. 12 e 13, conforme o caso, e observados os requisitos do art. 5º desta
resolução.
Desse modo, eventual acordo de parcelamento deve ser celebrado pelas partes e apresentado em juízo para homologação.
Intimem-se as partes.
Diligências legais.
Em 27 de maio de 2019.
Desa. Marilene bonzanini,
Relatora.
PROCESSO 0600360-28.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600360-28.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ANTONIO CARLOS ROOS DE ABREU
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
REQUERIDO: GIOVANE LUIZ DE LIMA JUNIOR, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE PORTO ALEGRE
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Vistos. Trata-se de ação de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária, com pedido de concessão de antecipação de tutela, formulado por
ANTÔNIO CARLOS ROOS DE ABREU em face de GIOVANE LUIZ DE LIMA JUNIOR e do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO ¿ PTB. O
Requerente informa que é filiado ao Partido Solidariedade desde a data de 19.03.2015, tendo sido eleito suplente de vereador do município de
Porto Alegre por aquela agremiação. Aduz que o Requerido GIOVANE foi eleito vereador pela mesma sigla partidária, assumindo o mandato
em 16.12.2016, cargo este que ocupa até a presente data. Contudo, alega que o Requerido incorreu em hipótese de infidelidade partidária ao
desfiliar-se, sem justa causa, do Solidariedade, na data de 29.04.2019, ingressando nos quadros do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
¿ PTB. Assim, na condição de suplente, ANTÔNIO CARLOS requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar o
afastamento de GIOVANE LUIZ DE LIMA JUNIOR do cargo de vereador, oficiando-se, de imediato, à Câmara Municipal de Porto Alegre, para
que proceda à posse do Requerente, o qual deverá permanecer no cargo até decisão final. Por fim, requer a procedência da ação, decretandose a extinção do mandato do vereador GIOVANE, com a consequente posse de ANTONIO CARLOS no cargo. Decido. Entendo que o pedido
de tutela antecipada não merece deferimento. Trata-se, em resumo, de sopesar a evidência do direito vindicado, o qual seria evidenciado por
atos do demandado. Todavia, a presente demanda carece de maiores elementos de fato. Isso porque, muito embora se trate do motivo mais
frequente, não apenas as contendas, persecutórias ou não, são motivos de desfiliação: a Resolução TSE n. 22.610/07 elenca uma série
possibilidades, às quais postulados de jaez constitucional ¿ ampla defesa, contraditório, são consectários. Necessário, portanto, que antes de
se prolatar qualquer decisão, seja dada oportunidade de manifestação ao Requerido, pois, apenas a título de argumentação, não pode
suportar uma tutela antecipada a mera alegação de que ¿o requerido no dia do anúncio da sua desfiliação agradeceu o Presidente Estadual do
Partido Solidariedade, elogiando a estada que teve no Partido¿. E friso que um dos momentos para arguição é, exatamente, durante o
exercício de defesa na presente ação. Note-se que até mesmo a circunstância de desfiliado não se encontra devidamente esclarecida.
Portanto, não se vislumbra a existência de prejuízo irreparável, ou alargada demora, sobretudo porque a Resolução TSE n. 22.610/2007 impõe
rito célere ao feito. Ou seja, a plausibilidade do direito vindicado não se encontra suficientemente estampada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro
o pedido de tutela antecipada. Determino a citação de GIOVANE LUIZ DE LIMA JUNIOR e PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO ¿ PTB,
com cópia da inicial e documentos que a acompanham, para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco (5) dias, devendo constar no
mandado referência à tramitação eletrônica da ação e a advertência de que, caso revel, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados na
inicial (Res. TSE 22.610/07, art. 4º, parágrafo único). Após, seja dada vista à Procuradoria Regional Eleitoral (Res. TSE 22.610/07, art. 6º).
Cumpra-se. Porto Alegre, 30 de maio de 2019. Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA Relator
PROCESSO 0600315-24.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600315-24.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDILSON DE MEDEIROS MARQUES DEPUTADO ESTADUAL, EDILSON DE MEDEIROS MARQUES
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos.
Em certidão, ID 2779633, a Secretaria Judiciária deste Tribunal informou uma possível prevenção relativa ao presente feito.
Trata-se do processo n. 0600315-24.2019.6.21.0000, distribuído precedentemente, e por sorteio, à Desembargadora Marilene Bonzanini.
Nessa linha, remetam-se os autos ao Gabinete da Vice-Presidência, para a análise da ocorrência da cogitada prevenção.
Diligências legais.
Intime-se.
Porto Alegre, 28 de maio de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO 0602543-06.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602543-06.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ITHAMAR SITTA DEPUTADO ESTADUAL, ITHAMAR SITTA
Advogados do(a) REQUERENTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO
TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799
Vistos. Defiro o pedido de prazo requerido para a adoção das medidas pretendidas. Intime-se. Publique-se. Porto Alegre, 29 de maio de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA Relator
PROCESSO 0603633-49.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603633-49.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: JEFERSON LEON MACHADO DA SILVA, ELEICAO 2018 JEFERSON LEON MACHADO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: BRAULIO PIRES PONTES JUNIOR - RS73326, NAIA FERREIRA DA ROSA - RS86514
Vistos.
Defiro o pedido em tela, de modo a ser concedida a dilação do prazo requerido, apto para a adoção das medidas pretendidas.
Publique-se.
Intime-se.
Porto Alegre, 29 de maio de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA
Relator

Pautas
PAUTA N. 78/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 10.06.2019 (segunda-feira, às 11:00 horas):
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1)Proc. Classe RE N. 76652 - Recurso Eleitoral - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Representação Conduta Vedada a Agente Público - Abuso - de Poder Econômico - de Poder Político / Autoridade - Cargo - Prefeito - Vereador - Inelegibilidade
- Parcialmente Procedente - Cassação do Registro - Inelegibilidade. Procedência: Cruz Alta. Recorrente(s): Juliano da Silva (Adv(s) Ronaldo
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Costa Beber Teixeira-OAB OAB/RS 83.680), Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Oreste Luza (Adv(s) Oreste Luza-OAB OAB/RS 22.075),
João Vanderlei Vieira (Adv(s) Pablo Felipe Schneider Fernandez-OAB OAB/RS 97.196), Juliano da Silva (Adv(s) Ronaldo Costa Beber
Teixeira-OAB OAB/RS 83.680), Ministério Público Eleitoral.
Relator: Rafael da Cás Maffini 2)Proc. Classe Embargos de Declaração N. 62405 - Recurso Eleitoral - Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo - Captação Ilícita de Sufrágio - Abuso - de Poder Econômico - Cargo - Prefeito - Vice-Prefeito - Improcedente. Procedência: D/C.
Embargante(s): Ministério Público Eleitoral. Embargado(s): Marcio Politowski (Adv(s) Camponor Saraiva Obregon-OAB OAB/RS 89.029,
Eduardo Bechorner-OAB OAB/RS 47.305, Ezequiela Basso Bernardi-OAB OAB/RS 105.581, Francine Teresinha Szareski-OAB OAB/RS
103.012, Josiele Santos da Silva-OAB OAB/RS 95.610, Júlio Vinicius Bazzan Fabrício-OAB OAB/RS 104.424 e Luis Clóvis Machado da
Rocha-OAB OAB/RS 24.832), Silvestre Woiciechowski.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 31.05.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO 0603306-07.2018.6.21.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603306-07.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR:
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: BRUNO EIZERIK, CINTIA MARA EIZERIK
Advogado do(a) REPRESENTADO: BRUNO EIZERIK - RS28570
Vistos, etc.
Trata-se de parcelamento concedido nos presentes autos, em favor dos representados BRUNO EIZERIK e CINTIA MARA EIZERIK,
condenados ao pagamento individual de multa eleitoral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 60 (sessenta) vezes, com fundamento no
inciso III do parágrafo 8º do artigo 11 da Lei n. 9.504/97 e na Resolução TRE n. 298/17.
Comprovado o adimplemento das cinco primeiras parcelas (novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março), os representados requerem ID
2095283 e ID 2917783 a expedição de novas Guias de Recolhimento da União ¿ GRU para pagamento, referentes às parcelas
disponibilizadas e vencidas em 30.4.2019.
Decido.
Expeçam-se as guias solicitadas, devidamente atualizadas, bem como às relativas ao mês de maio, a fim de dar regular prosseguimento ao
parcelamento deferido.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Porto Alegre, 30 de maio de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1472-57.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 430532014
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO
Interessado(s): JURANDIR MARQUES MACIEL, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14567 (Adv(s) Getulio de Figueiredo Silva OAB/RS
15.681 e Getúlio de Figueiredo Silva Júnior OAB/RS 96.563)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do candidato Jurandir Marques Maciel, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), na qual foi deferido parcelamento a ser recolhido ao Tesouro Nacional no valor de R$ 20.130,13 (vinte mil, cento e trinta reais
e treze centavos), em 40 (quarenta) parcelas.
O interessado, por seu procurador, requer a disponibilização da parcela em atraso (vencida no mês de abril) e da parcela vincenda no mês em
curso, a fim de dar sequência ao adimplemento do débito.
Decido.
Expeçam-se as guias solicitadas, devidamente atualizadas, a fim de dar regular prosseguimento ao parcelamento deferido, com data
vencimento em 31.05.2019.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Porto Alegre, 30 de maio de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRE-RS.
PROCESSO 0603307-89.2018.6.21.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603307-89.2018.6.21.0000 - São Lourenço do Sul - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR:
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Advogado do(a) REPRESENTANTE:
REPRESENTADO: TONY DE SIQUEIRA SECHI, ADILSON KEMS CRUZ - ME
Advogado do(a) REPRESENTADO: DALMIRO TEIXEIRA NETO - RS49491 Advogados do(a) REPRESENTADO: RODRIGO CARDOZO
RUBIRA - RS81248, CLAUDIA CARVALHO DA COSTA - RS81266
Vistos, etc.
Trata-se parcelamento concedido em favor de TONY DE SIQUEIRA SECHI, em 6 (seis) parcelas, decorrente de multa aplicada no valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) por infringência ao artigo 43, § 1º da Lei n. 9.504/97, nos termos da Resolução TRE-RS nº 298/17.
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Comprovado o adimplemento das três primeiras parcelas, pertinentes aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro (IDs 1873783, 1762033,
1873733 e 1983283), foi disponibilizada GRU da quarta parcela, com vencimento para 29.3.19, ainda pendente de juntada do documento
comprobatório de quitação.
Aporta ao feito requerimento solicitando expedição das últimas Guias de Recolhimento da União devidamente atualizadas.
Decido.
Tendo em conta a intenção manifesta do suplicante em findar o parcelamento, concedido em 6 (seis) parcelas mensais, e diante da prova de
recolhimento das primeiras 3 (três), competências de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro do corrente ano, determino à Secretaria Judiciária
a atualização do cálculo das parcelas restantes (março, abril e maio) e a emissão das GRU respectivas com vencimento para o último dia útil
do mês em curso.
Cumpra-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 30 de maio de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRE-RS

Portarias
PORTARIA P N. 124, DE 31 DE MAIO DE 2019.
Delegação de competência ao Diretor-Geral.
A Desembargadora MARILENE BONZANINI, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento nos artigos 12 e 14 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e no artigo 17, XXVI, do Regimento Interno do Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1º Conferir delegação de competência ao Sr. JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, ou a seu
substituto, para praticar, no período de 03.06.2019 a 31.12.2019, os seguintes atos:
a) autorizar as despesas de pessoal;
b) autorizar as despesas que não se refiram a pessoal, até o limite máximo da modalidade de licitação denominada "Tomada de Preços",
prevista no art. 23, inciso II, alínea "b", da Lei n. 8.666/1993;
c) autorizar a entrega de suprimento de fundos, até o limite máximo de 5% do valor estabelecido pelo art. 23, inciso II, alínea "a", da Lei n.
8.666/1993;
d) conceder e atualizar as pensões de que tratam a Constituição Federal e a Lei n. 8.112/1990;
e) autorizar a abertura de concursos de remoção e a homologação dos respectivos resultados;
f) interromper o gozo de férias, por necessidade de serviço, dos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal;
g) alterar os assentamentos funcionais dos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal, com exceção das atribuições previstas nos incisos
XXV e XXVIII do art. 17 do Regimento Interno do Tribunal;
h) designar substitutos para os cargos em comissão e funções comissionadas passíveis de substituição.
Art. 2º As atribuições aqui delegadas poderão ser subdelegadas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desa. MARILENE BONZANINI,
Presidente.
PORTARIA P N. 123, DE 31 DE MAIO DE 2019.
Delegação de competência ao Secretário de Tecnologia de Informação para deliberar sobre a cessão de urnas eletrônicas e de sistemas de
votação para realização de eleições comunitárias.
A Desembargadora MARILENE BONZANINI, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento nos artigos 12 e 14 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
CONSIDERANDO a conveniência em imprimir maior celeridade aos procedimentos de cessão de urnas eletrônicas e de sistemas de votação
para realização de eleições comunitárias,
RESOLVE:
Art. 1º Delegar ao Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, ou ao seu substituto, até o dia
24.05.2020, inclusive, competência para, com fundamento na Resolução TSE n. 22.685/07, decidir sobre as solicitações de cessão de urnas
eletrônicas e de sistemas de votação para realização de eleições comunitárias.
§ 1º Não serão objeto de delegação as decisões sobre pedidos:
I – protocolizados com menos de 60 dias da data prevista para o evento, salvo para os pleitos definidos pela área técnica como de menor
especificidade e esforço logístico;
II – protocolizados, em ano eleitoral, a menos de 120 dias da data marcada para o 1º turno da eleição oficial, ou antes dos 30 dias posteriores
ao pleito, observada a possibilidade de ocorrência de 2º turno;
III – acompanhados de solicitação de dispensa de pagamento de custos previstos no inciso VI do art. 6º da Resolução TSE n. 22.685/07, cujo
ressarcimento está regulamentado no TRE-RS pela Resolução n. 237/2013;
IV – relativos a eleições que abrangerem mais de uma zona eleitoral;
V – aos quais haja parecer desfavorável da área técnica.
§ 2º Também ficam delegadas as decisões sobre pedidos que acarretem segundo turno de votação para eleições em que já tenha havido
deferimento em primeiro turno.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desa. MARILENE BONZANINI,
Presidente.

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

Porto Alegre, Segunda-feira, 03 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 99, Página: 8

Atos da Vice-presidência
Edital
EDITAL TRE-RS P N. 1/2019
A Desembargadora MARILENE BONZANINI, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no § 2º do art. 36 da Lei n. 4.737/65, combinado com o art. 15 da
Resolução TRE-RS n. 328/2019, torna pública, a seguir, a relação dos cidadãos indicados para compor, na renovação de eleições
de sete de julho do corrente ano, a Junta Eleitoral organizada na Zona onde haverá o seguinte pleito:
156ª Zona Eleitoral – Palmares do Sul
Presidente: Juiz Eleitoral
Membros Titulares: João Batista Bueno Ferreira e Jennifer da Silva Silveira
Membro Substituto: Carolina Teixeira Ferreira
Porto Alegre, 29 de maio de 2019.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Atos da Secretaria
Despachos
PROCESSO 0602928-51.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602928-51.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 RICARDO WAGNER DEPUTADO FEDERAL, RICARDO
WAGNER
Advogado do(a) REQUERENTE: TARSIS PAULO ALVES DORNELLES - RS49816
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RICARDO WAGNER DEPUTADO FEDERAL, RICARDO WAGNER
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2933483, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602479-93.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602479-93.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL, PAULA CRISTINA IORIS DE
OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO TACCA - RS60190
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL, PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2963983, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
FABRICIO FERREIRA LENA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602203-62.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602203-62.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 JORGE CARLOS TRINDADE
SOARES DEPUTADO ESTADUAL, JORGE CARLOS TRINDADE SOARES
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Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANA MULLER - RS92452
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES DEPUTADO ESTADUAL, JORGE CARLOS TRINDADE SOARES
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2945333, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602895-61.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602895-61.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALDAIR GOMES DE ALMEIDA DEPUTADO
ESTADUAL, VALDAIR GOMES DE ALMEIDA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALISSON DA SILVA TEIXEIRA - RS71818
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALDAIR GOMES DE ALMEIDA DEPUTADO ESTADUAL, VALDAIR GOMES DE ALMEIDA
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2946033, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602631-44.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602631-44.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROBERTO FANTINEL DEPUTADO ESTADUAL, ROBERTO
FANTINEL
Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL SGANZERLA - RS87744, MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARIANA STEINMETZ RS91425, MARILUZ COSTA - RS103396
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROBERTO FANTINEL DEPUTADO ESTADUAL, ROBERTO FANTINEL
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2937633, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 31 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RCAND - 545-20.2016.6.21.0001
DIREITO ELEITORAL - Eleições - Candidatos - Registro de Candidatura - Cargos - Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Cargo Vereador
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
CANDIDATO: CASSIO DE JESUS TROGILDO (Adv(s) Antônio Augusto Mayer dos Santos OAB/RS 38343 e Julyana Vaz Pinto OAB/RS
80238)
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REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (Adv Julyana Vaz Pinto OAB/RS 80238)
1). RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de
CÁSSIO DE JESUS TROGILDO, visando ao indeferimento do registro de candidatura do requerido ao cargo de Vereador nas eleições de
2016. A ação foi proposta ao tempo certo (quando do pedido de registro, em 2016), com fundamento em sentença de procedência proferida na
Ação de Investigação Judicial Eleitoral na qual foi declarada a perda do diploma do vereador eleito nas eleições de 2012. A decisão referente à
eleição de 2012 foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral, porém, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a execução da sentença,
determinando o retorno do vereador ao cargo. O Ministério Público Eleitoral sustentou, quando da impugnação em 2016, que a decisão acima
referida (proferida na Reclamação 51252) suspenderia apenas a execução do acórdão, mas não impede que seja reconhecida a inelegibilidade
por força de decisão judicial colegiada (fls. 51/58).
O registro de candidatura de 2016 foi, então, indeferido, julgando-se procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidato (fls.
163/168).
O réu interpôs recurso junto ao TRE-RS (fls. 182/192). Tal recurso foi desprovido, mantendo-se o indeferimento do registro (fls.217/221).
Houve oposição de Embargos de Declaração, que foram desacolhidos (fls. 250/253). A parte ré interpôs Recurso Especial, ao qual foi dado
provimento, deferindo-se o registro da candidatura, sob o fundamento de que as decisões proferidas na Ação de Investigação Judicial Eleitoral
785-53/RS estariam suspensas por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (fls. 292/303), até decisão final. O Ministério Público interpôs Agravo
Interno (fls. 306/312), ao qual foi negado provimento (fls. 325/347).
Sobreveio juntada de informação, dando conta do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, mantendo a
decisão do Tribunal Regional Eleitoral que declarou a inelegibilidade do réu Cássio de Jesus Trogildo referentemente às eleições de 2012, pelo
prazo de oito anos subsequentes ao pleito de 2012 (fls. 377/464).
O Ministério Público Eleitoral requereu o arquivamento deste feito (fl. 476).
Foi o sucinto relatório.
Passo a dar os motivos da decisão que ao final adoto.
2). FUNDAMENTAÇÃO
A inelegibilidade de que padece o réu é preexistente ao registro da candidatura de 2012. Isso porque o fato de a decisão que o declarou
inelegível estar suspensa até 11 de setembro de 2018, data em que revogada a medida liminar que assegurava a suspensão, não modifica
essa característica.
Portanto, não há falar em exigência de propositura de Recurso Contra a Expedição de Diploma, pois o manejo do RCED requer que a
inelegibilidade exsurja entre a data do registro (aceito) de candidatura e a data do pleito.
Nesse sentido já restou assentado o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: “As inelegibilidades infraconstitucionais constituídas antes do
pedido de registro não podem ser suscitadas em RCED, porquanto a sede própria é a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura
(AIRC), sob pena de preclusão” (AI - Agravo de Instrumento nº 3037 - Amélia Rodrigues, BA).
Desse modo, inexiste razão para que se aguarde até as eleições de 2020 para que se busque nova impugnação ao registro do candidato, na
eventualidade de o réu pretender a reeleição.
Note-se que, no caso concreto, a inelegibilidade do candidato já estava declarada desde a decisão do Tribunal Regional Eleitoral , proferida
em 2013 (380/420), e confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Tão somente os efeitos desse decisão estavam suspensos, em
decorrência de decisão do próprio TSE e que hoje não mais subsiste, posto que revogada.
Em apertada síntese, é possível afirmar-se que o interessado somente conseguiu concorrer em 2016 porque havia uma medida liminar
outorgada pelo TSE referente ao seu registro de 2012, que se estendeu para autorizar o registro de 2016.
Não bastasse, há a previsão do art. 15, da LC 64/90, que autoriza a declaração de nulidade do diploma quando do trânsito em julgado
da decisão que declara a inelegibilidade:
"Art. 15. Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á
negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido."
Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, referida regra aplica-se às Ações de Impugnação ao Registro de
Candidatura, como é o caso desta ação.
Nesse sentido, colaciona-se a seguinte decisão:
MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. LC n° 64/90, ART. 15 APLICABILIDADE. 1. A
execução dos julgados é, de regra, imediata, uma vez que os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo. 2. As disposições da Lei
Complementar n° 64/90, art. 15, são aplicáveis tanto ao processo de impugnação ao registro da candidatura, quanto ao de investigação judicial
por abuso do poder econômico ou político. 3. Agravo regimental a que se dá provimento. (MEDIDA CAUTELAR nº 966, Acórdão de , Relator(a)
Min. Waldemar Zveiter, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 1, Data 23/03/2001, Página 183)
Por conseguinte, negar a possibilidade de se cassar o mandato de candidato inelegível em sede de Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura seria tornar absolutamente inócua a decisão que o declarou inelegível, prestigiando a conduta daqueles se utilizam de meios
procrastinatórios do trânsito em julgado.
Desse modo, a manutenção do réu no exercício do mandato cujas eleições foram as de 2016, não se coaduna com as inovações
implementadas na legislação eleitoral e que visam a manutenção apenas de candidatos ficha limpa. Aliás, esperar somente as eleições de
2020, quando nem se sabe se ele teria intenção de concorrer, para se reconhecer a inelegibilidade (fato futuro e incerto) seria agir de forma
contra a mens lege eleitoral.
Também não se vislumbra qualquer frustração da expectativa do eleitor quando depositou seu voto no candidato ora demandado. Ao revés, a
cassação do seu mandato vem justamente demonstrar ao cidadão que a legislação eleitoral está sendo cumprida e que candidatos que não
preencham os requisitos para se exercer o jus honorun não serão mantidos no cargo.
Por fim, também não se diga que se está descumprindo decisão do Tribunal Superior Eleitoral (Resp 545-20.2016.6.21.0001), na medida em
que assente de dúvidas que a decisão de fls. 292/303 foi proferida com base em liminar (Ação Cautelar 622-22/RS), que atualmente está
revogada.
Corroborando o entendimento exposto, colaciona-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral - TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. CONDIÇÕES
DE ELEGIBILIDADE. CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. AFERIÇÃO A CADA ELEIÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Na espécie, assentou-se na decisão agravada a perda do objeto dos recursos especiais interpostos pela agravante e pelo Ministério
Público Eleitoral, visto que a eventual cassação do registro ou do diploma do primeiro colocado - que obteve mais de 50% dos votos válidos implicaria a realização de novas eleições, nos termos do art. 224 do CE.
2. "As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, na conformidade das regras aplicáveis no
pleito, não cabendo cogitar-se de coisa julgada, direito adquirido ou segurança jurídica" (AgR-REspe 35.880/PI, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe
de 27.5.2011).
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 03 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 99, Página: 11

3. Inexiste óbice ao reconhecimento de ausência de condição de elegibilidade ou de incidência de causa de inelegibilidade em pedido de
registro de candidatura do agravado em eleições futuras.
4. Agravo regimental não provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 21132, Acórdão, Relator(a) Min. Nancy Andrighi, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 21/11/2012)
Ou seja, quando foi se fazer registro de candidatura para as eleições de 2016, o candidato sabia que o estava fazendo de forma precária,
posto que sua candidatura de 2012 fora impugnada a tempo e só não se concretizou pela liminar que obeteve, suspensndendo os efeitos da
decisão daquele ano de 2012, posteriormente estendida para 2016.
De tal forma que, agora já julgada a impuganação de 2012 e considerado inelegível, mas já tendo cumprido aquele mandato, nada há a fazer.
Porém, em relação ao mandato das eleições de 2016, cuja candidatura só conseguiu registrar devido à liminar do anterior pleito, revogada
(gize-se), e considerando que este expediente se trata de uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (eleições de 2016), o caminho
que resta é se dar eficácia ao decidido, de que é inelegível, e, como efeito reflexo, determinar-se a cassação do seu mandato de vereador.
3). DISPOSITIVO
Pelo exposto, DETERMINO a cassação do mandato de CÁSSIO DE JESUS TROGILDO do cargo de Vereador do Município de Porto Alegre,
referente às eleições de 2016, eis que inelegível.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se, ao MP-Eleitoral pessoalmente, ao advogado do interessado por Nota de Expediente e ao próprio interessado, por mandado.
Porto Alegre, 27 de maio de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 17-72.2019.6.21.0100
EXECUÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Execução de Julgado - artigo 316 CP - EXECUÇÃO PROVISÓRIA
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
AUTOR(S) : MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
APENADO(S) : ARTUR ALEXANDRE SOUTO (ADV(S) FELIPE OLIVEIRA ANTONIAZZI-OAB 81682, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740 E
THIAGO OBERDAN DE GOES-OAB 94660)
1). COMPULSANDO OS AUTOS, vê-se que se trata de Processo de Execução Penal (provisória).
De tal forma, deve ser encaminhado à ZE que trata do assunto.
2). ENCAMINHEM-SE, pois, à 161ª Zona Eleitorl, onde tramitam as Execuções Penais.
Porto Alegre, 30 de maio de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 35/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 72-66.2018.6.21.0000
EXECUÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Execução de Julgado - Artigos 316 CP e 39§ 5º da Lei 9504/97 - EXECUÇÃO PROVISÓRIA PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Brasília
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
APENADO(S) : GILMAR SOSSELLA (ADV(S) FRANCISCO PREHN ZAVASCKI-OAB 58888, JOSÉ AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN-OAB
7118, JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN-OAB 2977, PEDRO JUNIOR BRAULE PINTO-OAB 29477 E RODRIGO OTÁVIO BARBOSA
DE ALENCASTRO-OAB 15101)
1). COMPULSANDO OS AUTOS, vê-se que se trata de Processo de Execução Penal (provisória).
De tal forma, deve ser encaminhado à ZE que trata do assunto.
2). ENCAMINHEM-SE, pois, à 161ª Zona Eleitorl, onde tramitam as Execuções Penais.
Porto Alegre, 30 de maio de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE

5ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 011/2019 - 005ªZE/RS
O Doutor FRANCISCO LUÍS MORSCH, Juiz Eleitoral da 005ª Zona de Alegrete - 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 Av. Tiaraju, 1002, em
Alegrete, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45 da
Resolução TSE n. 23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa às Prestações de Contas Anuais - Exercício
2018, dos diretório municipal abaixo elencado.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, do seguinte partido político:
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Alegrete, assinada pelos responsáveis Paulo Roberto Souza Nogueira e Rafael Dorneles
da Silva.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
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Alegrete-RS, 28 de maio de 2019.
Eu, Geovana Pahim Galli, Chefe de Cartório da 005ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FRANCISCO LUÍS MORSCH,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-59.2019.6.21.0005
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO LUÍS MORSCH
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB (ADV(S) HUMBERTO SETEMBRINO CORRÊA CARVALHO-OAB 6877)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ERNESTO ALVES GRISA E ROGÉRIO BITTENCOURT
Vistos.
O órgão municipal do Partido Comunista Brasileiro de Alegrete não está vigente desde 28/08/2018, conforme certidão de composição do órgão
partidário juntada na folha 69. Dessa forma, nos termos de artigo 28, §4º e §5º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a prestação de contas deve
ser apresentada pela esfera partidária imediatamente superior, ou seja, o órgão estadual do partido.
Ainda, de acordo com o artigo 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017, as peças da prestação de contas devem ser elaboradas por meio do
Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA.
Assim, intime-se o procurador Humberto Setembrino Corrêa Carvalho para, no prazo de 15 (quinze) dias:
a) proceder a entrega da prestação de contas por meio do diretório estadual, cujas peças devem ser elaboradas por meio do Sistema de
Prestação de Contas Anual - SPCA , sob pena das contas serem julgadas não regularizadas;
b) regularizar a representação processual dos responsáveis durante o exercício financeiro de 2018, conforme artigo 31, I, b, da Resolução TSE
n. 23.546/2017, mediante a apresentação de procurações outorgadas por José Ernesto Alves Grisa e Rogério Bittencourt;
c) regularizar a representação processual dos atuais responsáveis, conforme artigo 31, I, a, da Resolução TSE n. 23.546/2017, mediante a
apresentação de procurações outorgadas pelo atual presidente e tesoureiro do diretório estadual ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes;
d) regularizar a representação processual do partido mediante a apresentação de procuração assinada pelo representante do diretório
estadual, haja vista que o órgão municipal não está vigente e, em razão disso, não pode outorgar poderes em nome do partido, nos termos do
artigo 28, §5º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
D.L.
Alegrete, 31 de maio de 2019
FRANCISCO LUÍS MORSCH
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 24/2019 - 10ª ZE
O Doutor AFONÇO CARLOS BIERHALS, Juiz Eleitoral da 10ª Zona de Cachoeira do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua XV de Novembro, 563,
em Cachoeira do Sul, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, caput, e seu §4º, da Lei n.
9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, do seguinte partido político:
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Cachoeira do Sul/RS
Responsável: Marlon Arator Santos da Rosa – Presidente
Responsável: Natalicio João de Deus Morais da Silva – Tesoureiro
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Cachoeira do Sul-RS, 24 de maio de 2019.
Eu, Leandro Martins Moraes, Chefe de Cartório Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
AFONÇO CARLOS BIERHALS,
Juiz Eleitoral da 10ª ZE.

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 183/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-15.2019.6.21.0011
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
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PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB DE PORTÃO- RS (ADV(S) VINÍCIUS POLANCZYK-OAB 56.956)
RESPONSÁVEL(S) : ADILSON DA SILVA COELHO, SÉRGIO FREITAS E CLADEMIR PASSOS DE OLIVEIRA (ADV(S) VINÍCIUS
POLANCZYK-OAB 56.956)
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 23.546/2017.
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, de 27 de dezembro de 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, VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com as manifestações, voltem os autos conclusos.
São Sebastião do Caí, 30 de maio de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 184/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-30.2019.6.21.0011
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Harmonia
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDTDE HARMONIA- RS (ADV(S) PEDRO ALEXANDRE MÜLLER-OAB 73388)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE OSCAR HEINZMANN E CLAISON JAIR NUNES PADILHA (ADV(S) PEDRO ALEXANDRE MÜLLER-OAB 73388)
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 23.546/2017.
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, de 27 de dezembro de 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, VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com as manifestações, voltem os autos conclusos.
São Sebastião do Caí, 31 de maio de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE

12ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 72/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 85-29.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: Camaquã
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) FULVIO DE SANS LESSA DA ROSA-OAB 19828)
RESPONSÁVEL(S) : FULVIO DE SANS LESSA DA ROSA E CARLA SIMONE ZANCHET (ADV(S) FULVIO DE SANS LESSA DA ROSA-OAB
19828)
Intimem-se o partido e seus responsáveis, para manifestação e/ou saneamento das irregularidades apontadas, no prazo de 3 (três) dias.
Decorrido o prazo do seu cumprimento com ou sem manifestação, acompanhados ou não de documentos, à análise técnica.
Camaquã, 31 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 73/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-75.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: Arambaré
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) CHARLES RODRIGUES BERÇOT-OAB 53856)
RESPONSÁVEL(S) : DEIVID CORREA RAMOS, DOUGLAS DE LIMA MAGALHÃES E TUIBA DE OLIVEIRA LONGARAY (ADV(S) CHARLES
RODRIGUES BERÇOT-OAB 53856)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro do município de Arambaré/RS, relativas as Eleições Gerais 2018.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 16).
Foi confeccionado relatório preliminar (fl. 18).
O partido não apresentou manifestação (fl. 20).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 21).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou alegações. (fl. 23).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro do município de Arambaré/RS,
relativas as Eleições Gerais 2018.
Registre-se que não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e também não foi identificado recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Diante da ausência de abertura de conta bancária específica para campanha ou ausência de informação sobre conta bancária específica e da
consequente ausência de apresentação dos extratos bancários e/ou declaração emitida por instituição financeira certificando a ausência de
movimentação financeira, não foi possível verificar a real movimentação financeira ou, mesmo, a sua ausência, pois o partido político não
cumpriu o disposto nos arts. 10 e 56 da Resolução 23.553/2017 do TSE:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(...)
Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
(...) II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
Face as graves irregularidades mencionadas, a desaprovação das contas é a medida que se impõe.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro do município de Arambaré/RS, relativas as Eleições
Gerais 2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e 6º
do art. 77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, a
contar de 1º de janeiro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 31 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 73-15.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: Chuvisca
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ANA IRENE MORAES SILVEIRA-OAB 16337)
RESPONSÁVEL(S) : SANDRO AVILA DA ROCHA E SILVANA MARIA DOMBROWSKI (ADV(S) ANA IRENE MORAES SILVEIRA-OAB 16337)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista do município de Chuvisca/RS, relativas as Eleições Gerais 2018.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 31).
Foi confeccionado relatório preliminar (fl. 33).
O partido não apresentou manifestação (fl. 35).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 36).
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Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou alegações. (fl. 38/39).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista do município de Chuvisca/RS.
Verifica-se que houve requerimento, por parte do Ministério Público Eleitoral, de intimação pessoal do presidente do partido, o qual indefiro.
A intimação nesta fase do processo é prevista para o caso de haver no parecer conclusivo existência de irregularidades e/ou impropriedades
sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, ou quando o Ministério Público apresentar
parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico (arts. 75 e 76,
p.u., da Res. TSE. 23.533/2017), o que não se verifica nos autos.
É mister destacar que decisão diferente da improcedência do pedido implicaria condescendência com o abarrotamento dos processos em
tramitação perante esta zona, ferindo o princípio da celeridade processual e da eficiência.
Ainda, o art. 101 da referida resolução, ordena que as intimações relativas aos processos de prestação de contas devem ser feitas na pessoa
do advogado constituído pelo partido político ou pelo candidato, não havendo respaldo para o requerimento em questão.
Tratado o requerimento ministerial, passo a decidir.
Registre-se que não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e também não foi identificado recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Diante da ausência de abertura de conta bancária específica para campanha ou ausência de informação sobre conta bancária específica e da
consequente ausência de apresentação dos extratos bancários e/ou declaração emitida por instituição financeira certificando a ausência de
movimentação financeira, não foi possível verificar a real movimentação financeira ou, mesmo, a sua ausência, pois o partido político não
cumpriu o disposto nos arts. 10 e 56 da Resolução 23.553/2017 do TSE:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(...)
Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
(...) II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
Face as graves irregularidades mencionadas, a desaprovação das contas é a medida que se impõe.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista do município de Chuvisca/RS, relativas as Eleições
Gerais 2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e 6º
do art. 77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, a
contar de 1º de janeiro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 31 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 75/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 84-44.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: Chuvisca
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) SERGIO VINICIOS BIERHALS-OAB 87757)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO LUIS JASKULSKI E JOÃO ALAMIR VENZKE (ADV(S) SERGIO VINICIOS BIERHALS-OAB 87757)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira do município de Chuvisca/RS, relativas as Eleições Gerais 2018.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 31).
Foi confeccionado relatório preliminar (fl. 33).
O partido não apresentou manifestação (fl. 36).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 37).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou alegações. (fl. 39/40).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira do município de Chuvisca/RS.
Verifica-se que houve requerimento, por parte do Ministério Público Eleitoral, de intimação pessoal do presidente do partido, o qual indefiro.
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A intimação nesta fase do processo é prevista para o caso de haver no parecer conclusivo existência de irregularidades e/ou impropriedades
sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, ou quando o Ministério Público apresentar
parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico (arts. 75 e 76,
p.u., da Res. TSE. 23.533/2017), o que não se verifica nos autos.
É mister destacar que decisão diferente da improcedência do pedido implicaria condescendência com o abarrotamento dos processos em
tramitação perante esta zona, ferindo o princípio da celeridade processual e da eficiência.
Ainda, o art. 101 da referida resolução, ordena que as intimações relativas aos processos de prestação de contas devem ser feitas na pessoa
do advogado constituído pelo partido político ou pelo candidato, não havendo respaldo para o requerimento em questão.
Tratado o requerimento ministerial, passo a decidir.
Registre-se que não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e também não foi identificado recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Diante da ausência de abertura de conta bancária específica para campanha ou ausência de informação sobre conta bancária específica e da
consequente ausência de apresentação dos extratos bancários e/ou declaração emitida por instituição financeira certificando a ausência de
movimentação financeira, não foi possível verificar a real movimentação financeira ou, mesmo, a sua ausência, pois o partido político não
cumpriu o disposto nos arts. 10 e 56 da Resolução 23.553/2017 do TSE:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(...)
Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
(...) II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
Face as graves irregularidades mencionadas, a desaprovação das contas é a medida que se impõe.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira do município de Chuvisca/RS, relativas
as Eleições Gerais 2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos
dos §§ 4º e 6º do art. 77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de
1 (um) mês, a contar de 1º de janeiro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 31 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 76/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-60.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: Arambaré
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) GLÉDISON NUNES SILVEIRA-OAB 64431)
RESPONSÁVEL(S) : MARIZETI MEDEIROS DIAS E LEANDRO HUGO SCHMEGEL (ADV(S) GLÉDISON NUNES SILVEIRA-OAB 64431)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira do município de Arambaré/RS, relativas as Eleições Gerais 2018.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 15).
Foi confeccionado relatório preliminar (fl. 17).
O partido não apresentou manifestação (fl. 19).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 20).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou alegações. (fl. 22).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira do município de Arambaré/RS,
relativas as Eleições Gerais 2018.
Registre-se que não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e também não foi identificado recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Diante da ausência de abertura de conta bancária específica para campanha e/ou ausência de informações sobre a abertura de conta bancária
específica e da consequente ausência de apresentação dos extratos bancários e/ou declaração emitida por instituição financeira certificando a
ausência de movimentação financeira, não foi possível verificar a real movimentação financeira ou, mesmo, a sua ausência, pois o partido
político não cumpriu o disposto nos arts. 10 e 56 da Resolução 23.553/2017 do TSE:
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Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(...)
Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
(...) II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
Face as graves irregularidades mencionadas, a desaprovação das contas é a medida que se impõe.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira do município de Arambaré/RS, relativas
as Eleições Gerais 2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos
dos §§ 4º e 6º do art. 77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de
1 (um) mês, a contar de 1º de janeiro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 31 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 83-59.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: Chuvisca
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) SERGIO VINICIOS BIERHALS-OAB 87757)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ALTAIR NEUGBAUER E SILVA E HELIO ROBERTO RACKOW (ADV(S) SERGIO VINICIOS BIERHALS-OAB
87757)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Social Democrático do município de Chuvisca/RS, relativas as Eleições Gerais 2018.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 31).
Foi confeccionado relatório preliminar (fl. 33).
O partido não apresentou manifestação (fl. 36).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 37).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou alegações. (fl. 39/40).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido Social Democrático do município de Chuvisca/RS.
Verifica-se que houve requerimento, por parte do Ministério Público Eleitoral, de intimação pessoal do presidente do partido, o qual indefiro.
A intimação nesta fase do processo é prevista para o caso de haver no parecer conclusivo existência de irregularidades e/ou impropriedades
sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, ou quando o Ministério Público apresentar
parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico (arts. 75 e 76,
p.u., da Res. TSE. 23.533/2017), o que não se verifica nos autos.
É mister destacar que decisão diferente da improcedência do pedido implicaria condescendência com o abarrotamento dos processos em
tramitação perante esta zona, ferindo o princípio da celeridade processual e da eficiência.
Ainda, o art. 101 da referida resolução, ordena que as intimações relativas aos processos de prestação de contas devem ser feitas na pessoa
do advogado constituído pelo partido político ou pelo candidato, não havendo respaldo para o requerimento em questão.
Tratado o requerimento ministerial, passo a decidir.
Registre-se que não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e também não foi identificado recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Diante da ausência de abertura de conta bancária específica para campanha e da consequente ausência de apresentação dos extratos
bancários e/ou declaração emitida por instituição financeira certificando a ausência de movimentação financeira, não foi possível verificar a real
movimentação financeira ou, mesmo, a sua ausência, pois o partido político não cumpriu o disposto nos arts. 10 e 56 da Resolução
23.553/2017 do TSE:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
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II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(...)
Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
(...) II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
Face as graves irregularidades mencionadas, a desaprovação das contas é a medida que se impõe.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Social Democrático do município de Chuvisca/RS, relativas as Eleições Gerais
2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e 6º do art.
77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, a contar
de 1º de janeiro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 31 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-47.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Dom Feliciano
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) ALANO DE SOUZA PETERS-OAB 66476)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO LESNIK, MARINO JORGE RUAT, FABIANO BARBOZA CANIELAS E ALEX STACLEWSKI (ADV(S) ALANO
DE SOUZA PETERS-OAB 66476)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira, do município de Dom Feliciano/RS, relativas ao exercício
financeiro 2017.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 39).
Foi confeccionado exame preliminar (fl. 41).
A agremiação partidária apresentou manifestação (44/56).
Foi confeccionado exame da prestação de contas (fl. 58/59).
A agremiação partidária apresentou manifestação (fl. 64/106).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 107/107v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que, em parecer, manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 109/109v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido da Social Democracia Brasileira, do município de Dom Feliciano/RS, relativas ao exercício financeiro
2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente, estão firmadas pelo contabilista legalmente habilitado, tendo também procurador
devidamente constituído (fl. 03/05).
Após o exame das contas foi observada divergência entre os CPFs dos contribuintes declarados na prestação de contas e aqueles
informados nos extratos eletrônicos.
A agremiação partidária juntou aos autos a documentação (fls. 64 a 106), esclarecendo as divergências, corrigindo as informações dos
CPFs e, portanto, sanando as faltas apontadas.
Feita a análise das contas, restou por comprovada a sua regularidade, conforme parecer conclusivo (fl. 107/107v).
Em parecer, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas.
Assim, diante da ausência de falhas as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, APROVO as contas apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira, do município de Dom Feliciano/RS,
relativas ao exercício financeiro 2017, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 31 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-46.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Campanha 2018
PROCEDÊNCIA: Cristal
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) MAURÍCIO SILVA DALL'AGNOL-OAB 109352)
RESPONSÁVEL(S) : FÁBIA ALMEIDA RICHTER E ALEXANDRE ALENCASTRO GOLDBECK (ADV(S) MAURÍCIO SILVA DALL'AGNOL-OAB
109352)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro do município de Cristal/RS, relativas as Eleições Gerais 2018.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 13).
Foi confeccionado relatório preliminar (fl. 27).
O partido não apresentou manifestação (fl. 29).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 30).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou alegações. (fl. 32/32v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro do município de Cristal/RS.
Verifica-se que houve requerimento, por parte do Ministério Público Eleitoral, de intimação pessoal do presidente do partido, o qual indefiro.
A intimação nesta fase do processo é prevista para o caso de haver no parecer conclusivo existência de irregularidades e/ou impropriedades
sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, ou quando o Ministério Público apresentar
parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico (arts. 75 e 76,
p.u., da Res. TSE. 23.533/2017), o que não se verifica nos autos.
É mister destacar que decisão diferente da improcedência do pedido implicaria condescendência com o abarrotamento dos processos em
tramitação perante esta zona, ferindo o princípio da celeridade processual e da eficiência.
Ainda, o art. 101 da referida resolução, ordena que as intimações relativas aos processos de prestação de contas devem ser feitas na pessoa
do advogado constituído pelo partido político ou pelo candidato, não havendo respaldo para o requerimento em questão.
Tratado o requerimento ministerial, passo a decidir.
Registre-se que não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e também não foi identificado recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Foi identificada doação financeira recebida de pessoa física acima de R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da opção de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
…
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do
doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 34 desta
resolução.
A doação em voga foi realizada no dia 04/10/2018, no valor de R$ 8.000,00, por Tony de Siqueira Sechi.
Diante da irregularidade constatada, a desaprovação é a medida que deve ser imposta às contas.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro do município de Cristal/RS, relativas as Eleições Gerais
2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados determino:
a) a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, a contar de 1º de janeiro de 2020, nos
termos dos §§ 4º e 6º do art. 77, da mesma Resolução,.
b) a comprovação da devolução do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao doador originário (art. 22, § 1º e § 3º da Resolução TSE
23.553/2017), no prazo de 5 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, ou o imediato recolhimento ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União, incidindo atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro, desde a data do trânsito em julgado da presente decisão (art.
34, § 2º e § 3º da Resolução TSE 23.553/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 31 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 80/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-41.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017- OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Cristal
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
I – RELATÓRIO:
Trata-se da omissão na prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro, do município de Cristal/RS, relativas ao exercício financeiro
de 2017.
Foi confeccionado informação.
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que, em parecer, se manifestou no sentido de serem consideradas não prestadas.
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Os responsáveis e o órgão partidário foram devidamente intimados, sem nenhuma manifestação das partes.
Novamente, os autos foram ao Ministério Público Eleitoral.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de omissão na prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro, do município de Cristal/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Foi determinada a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário (fl. 10).
Realizadas todas as notificações e intimações, ao partido e seus responsáveis, não houve manifestação por parte de qualquer dos
interessados.
Ressalta-se que nos termos do art. 32 da Lei 9.096/95, os Partidos Políticos estão obrigados a prestar contas anualmente a Justiça Eleitoral,
até o dia 30 de abril do ano subsequente, independentemente de ter ocorrido ou não movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, conforme o art. 28, §2º da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Conforme informação de fl. 02, o Partido esteve vigente no ano de 2017, tendo portanto, o dever de prestar contas.
Destarte, não há nos autos elementos que justifiquem a omissão, sendo a decisão pela não prestação das contas, medida que se impõe e, por
conseguinte, a manutenção da suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário, enquanto aquelas não forem prestadas, nos
termos do o art. 48, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Outrossim, cumpre consignar que a não prestação de contas acarreta, também, ao diretório municipal omisso a suspensão de seu registro ou
de sua anotação, até que seja regularizada a situação, a teor do art. 42, caput, da Resolução TSE n. 23.465/2015:
"Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como
não prestadas, até que seja regularizada a situação."
Ressalta-se que, em que pese a resolução citada tenha sido revogada pela Resolução TSE n. 23.571/2018, a mesma era vigente ao tempo do
exercício de 2017 e do período de apresentação das contas à Justiça Eleitoral, no mês de abril do ano subsequente.
Aliás, esse é o entendimento do Egrégio:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. CONTAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO DO REGISTRO OU DA ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO ESTADUAL. É
obrigação dos partidos, em todas as esferas de direção, apresentar a sua prestação de contas anualmente até 30 de abril do ano subsequente,
conforme dispõe o art. 28 da Resolução TSE n. 23.464/15. Omissão da agremiação em prestar contas, embora esgotadas todas as formas de
notificação para tanto. Contas não prestadas implicam proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não
regularizada a situação do partido. Incidente a penalidade de suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual enquanto
perdurar a omissão do dever de prestar contas, conforme prevê o art. 42 da Resolução TSE n. 23.465/15. Contas julgadas não prestadas.
(TRE-RS - PC n. 8077 PORTO ALEGRE - RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 26.6.2018, Data de
Publicação: DEJERS - Tomo 114, Data 29.6.2018, Páginas 8-9.)"
Cumpre consignar, por fim, que a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário omisso foi mantida pela resolução revogadora, em
seu art. 42.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas partidárias do exercício 2017, do Movimento Democrático Brasileiro, do município de
Cristal/RS, com base no art. 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, mantendo a proibição de recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário até que seja regularizada a prestação de contas do partido; bem como, determino a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual, nos termos da fundamentação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Certifique-se o endereço dos responsáveis, constante do cadastro nacional de eleitores, do sistema Elo e, expeça-se a intimação para o
endereço constante do referido sistema.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão e comunique-se, por ofício, ao
Presidente do TRE/RS, conforme dispõe a Portaria n. 57/2019.
Após, arquive-se.
Camaquã, 31 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018 N. 32/2019
PRAZO: 3 dias
O Doutor André Dal Soglio Coelho, Juiz Eleitoral da 15ª Zona de Carazinho-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Venâncio Aires, 688, sala
103, em Carazinho, encontra-se a prestação de contas eleitoral de 2018 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB de COQUEIROS DO
SUL/RS.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Carazinho-RS, 30 de maio de 2019.
Eu, Andréa Ferretto Richter, Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO,
Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 33/2019
O Doutor André Dal Soglio Coelho, Juiz Eleitoral da 15ª Zona de Carazinho-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Venâncio Aires nº 688,
sala 103, em Carazinho, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
45, I da Resolução TSE n. 23.546/17, a Entrega de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018, dos diretórios
municipais abaixo elencados.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018:
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – Santo Antônio do Planalto/RS. Responsáveis: Vilson Altmann e Ari Schneider.
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – Coqueiros do Sul/RS. Responsáveis: Ederson Volmir Froder e Délcio Graebin
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, facultando a qualquer interessado, a apresentação de impugnação
fundamentada, conforme art. 45, I da Resolução TSE 23.546/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no
DEJERS.
Carazinho-RS, 30 de maio de 2019.
Eu, Andréa Ferretto Richter, Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
André Dal Soglio Coelho
Juiz Eleitoral.

18ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2019
O Doutor Luiz Filipe Lemos Almeida, Juiz Eleitoral substituto da 18ª Zona de Dom Pedrito-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 Rio Branco, nº 1817 –
4º andar em Dom Pedrito, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido dos Trabalhadores – PT de Dom Pedrito;
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.
Dom Pedrito-RS, 28 de maio de 2019.
Eu, Ana Paula Soares Ávila, Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA,
Juiz Eleitoral.

22ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 22 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-43.2019.6.21.0022
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - INTEMPESTIVA
PROCEDÊNCIA: São Valentim do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DA SILVEIRA MACHADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) IDALINO MARIO ZANETTE-OAB 76073)
RESPONSÁVEL(S) : ADELAR BERTUZZO E ADMILSON GUSTAVO GEHLEN (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTE-OAB 76073)
Vistos
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do Partido Socialista Brasileiro - PSB, de São Valentim do Sul/RS relativo ao exercício de
2018, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, o Edital nº 012/2019, dando publicidade à prestação de contas, pelo prazo de quinze dias,
com prazo de cinco dias para impugná-la (fls. 47).
Certificada a ausência de impugnações (fl. 52).
Remetidas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fls.49).
Os autos foram submetidos a análise da unidade técnica, que emitiu relatório conclusivo opinando pela aprovação das contas (fl.54).
O Ministério Público Eleitoral acolheu o relatório e se manifestou pela aprovação das contas (fl.55).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
PASSO A DECIDIR.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, a Resolução TSE de nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
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O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017, estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Verifica-se na fl. 02, que as contas foram apresentadas no prazo estipulado pelo art. 32 da lei 9.9096/95.
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17.
Na análise das contas não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
trazidas pelo partido, nos termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23546/2017.
Não houve impugnação das contas, conforme consta na certidão da fl. 52.
O parecer do exame técnico constatou que não existem irregularidades e não se vislumbra qualquer infração no que tange às vedações
contidas no art. 31 da Lei nº 9.096/95, opinando pela aprovação.
O Ministério Público Eleitoral exarou parece favorável a aprovação.
As contas apresentadas pelo Partido preenchem os requisitos da Resolução do TSE nº 23.546/2017, posto que foram apresentados todos os
documentos exigidos pela legislação.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades
ou irregularidades de qualquer natureza.
ANTE O EXPOSTO, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB do Município de São Valentim do
Sul, relativas ao exercício de 2018, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
Registre-se no SICO.
Intimem-se.
Publique-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Guaporé, 31 de maio de 2019
ANDRÉIA DA SILVEIRA MACHADO
Juíza Eleitoral da 022ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-63.2018.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) LUCAS ENTENZA NASCENTE-OAB 90484 E ODINEI
PINTO SILVA-OAB 23319)
RESPONSÁVEL(S) : ODINEI PINTO SILVA (ADV(S) LUCAS ENTENZA NASCENTE-OAB 90484), FELIPE ANTONIO DEMARCO SEABRA,
JOSÉ ORLANDO COELHO E JOÃO GONÇALVES OLIVEIRA (ADV(S) ODINEI PINTO SILVA-OAB 23319)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Jaguarão, RS, referente ao
exercício de 2017.
O partido apresentou as contas, de fls.02 a 54.
Constatadas irregularidades quanto ao responsável que firmou as contas, no sentido de não ser o presidente em exercício do partido no
momento da entrega das contas, bem como o fato de não haver representação processual nos autos para o partido e responsáveis, foi
determinada (fl. 59) a suspensão do feito até a regularização da representação processual de todos os envolvidos.
Regularizadas as representações processuais, foi determinado o prosseguimento ao feito (fl. 78) e publicado o edital de publicação 36/2018,
consoante certidão de fl. 82.
O prazo para impugnações transcorreu in albis, fl. 83.
Sobreveio o exame preliminar à fl 88, no qual fez-se menção a ausência da seguinte documentação:
1 - Comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal do Brasil;
2 - Certidão de regularidade do profissional de contabilidade;
Intimados, o partido e responsáveis se mantiveram inertes, conforme certidão de fl. 951.
Foi expedido pela unidade técnica o exame das contas, às fls. 100-102.
No exame foi citada:
a) Ausência da documentação relativa à remessa da escrituração digital à Receita Federal;
b) Ausência de certidão de regularidade do profissional de contabilidade;
Foi determinada a intimação do partido e responsáveis para que no prazo de 30 (trinta) dias se manifestassem sobre o relatório, prazo que
transcorreu novamente in albis (fl.107).
Foi emitido o parecer conclusivo, às fls. 18-110.
O examinador constatou que apesar da omissão do partido, o profissional de contabilidade estava regular;
Por fim, restou apontada a ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal do Brasil;
Opinou o examinador pela desaprovação das contas.
De igual forma, o Ministério Público emitiu parecer pela desaprovação das contas (fl.114-114v).
Foi dado prazo de 15 (quinze)dias para o partido e responsáveis apresentarem defesa, transcorrendo o prazo in albis (fl. 121)
Foi dado prazo para alegações finais, no qual o partido se manteve inerte, consoante certidão de fl. 126.
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Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
Nos termos do art. 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias.
Sendo assim, observo que a única questão pendente é a entrega da escrituração contábil digital à Receita Federal, cuja obrigatoriedade se
deu a partir do exercício 2017, portanto, pela primeira vez.
Como todos os demais quesitos foram cumpridos, exceto esse, entendo excessiva a desaprovação das contas, sendo a aprovação com
ressalvas a medida mais adequada.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, acolho o parecer ministerial pela aprovação das contas com ressalvas, razão pela qual JULGO APROVADAS COM RESSALVAS
as respectivas contas apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Jaguarão/RS, referentes ao Exercício de 2017, de
acordo com o art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Jaguarão, 30 de maio de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

26ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 007/2019 - 26ª ZE
O Doutor Diego Savegnago Fajardo, Juiz Eleitoral da 26ª Zona de Jaguari - 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 Dr. Edu Marchiori da
Silveira, em Jaguari, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Progressistas – PP de Jaguari;
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Jaguari;
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Jaguari
Partido dos Trabalhadores – PT de Jaguari;
Progressistas – PP de Nova Esperança do Sul;
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Nova Esperança do Sul;
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.
Jaguari-RS, 24 de maio de 2019.
Eu, Marcelo Eduardo Nascimento da Silva, Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Diego Savegnago Fajardo,
Juiz Eleitoral.

30ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 21/2019
A Doutora CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA, Juíza Eleitoral da 30ª Zona de Santana do Livramento-RS, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na rua Rua. Barão do Triunfo,
450, em Santana do Livramento, tramita o Processo PC n. 57-07.2018.6.21.0030 que versa sobre a omissão ao dever de Prestação de Contas
do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Santana do Livramento, no qual os Srs. Sandro Auri Vitoria dos Santos e Cláudio Denilson
Barbosa da Silva figuram como parte, na qualidade de responsáveis.
E que estando as partes, após notificações por carta AR/MP, ausente por parte do Sr. Cláudio Denilson Barbosa da Silva e recusado por parte
do Sr. Sandro Auri Vitoria dos Santos, ficam, pelo presente Edital, e nos termos do referido processo, notificados do teor da Sentença das
folhas 20/22 dos autos que julgou como não prestadas as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB do município de Santana
do Livramento, referentes às Eleições Gerais de 2018.
OBJETO: Notificação dos Srs. Sandro Auri Vitoria dos Santos, Presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro e Cláudio Denilson
Barbosa da Silva, Tesoureiro do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Santana do Livramento, do teor da Sentença que julgou como não
prestadas as contas partidárias referentes às Eleições 2018.
PRAZO: 3 (três) dias para apresentarem recurso, conforme art. 88 da Resolução TSE nº 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral determinou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS).
Santana do Livramento-RS, 31 dias de maio de 2019.
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Eu, Célia Luisa Arteche Escosteguy, Chefe de Cartório da 30ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA,
Juíza Eleitoral da 30ªZona.

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 25/2019
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
PT, Exercício de 2018 – PC 40-28.2019.6.21.0032, Josiane da Silva Ardenghi, Presidente, e Carina Leticia Schwartz, Tesoureira.
Novo Barreiro
PT, Exercício de 2018 – PC 42-95.2019.6.21.0032, Celso Sganzerla, Presidente, e Cleomar Furini, 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, 30 de maio 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. 167/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 83-33.2017.6.21.0032
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra a Fé Pública Eleitoral - Art. 350 do Código Eleitoral - PEDIDO DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CARLOS MAFALDA SANTOS (ADV(S) JOSÉ ALDORI DE LIMA-OAB 29837)
Vistos, etc.
Trata-se de denúncia quanto à prática de possível crime eleitoral - Art. 350 do Código Eleitoral, nos seguintes termos:
Fato delituoso:
Entre os dias 02 de setembro e 11 de outubro de 2016, no Município de Sagrada Família/RS e no Cartório da 32ª Zona Eleitoral do Rio Grande
do Sul, em Palmeira das Missões/RS, o denunciado CARLOS MAFALDA SANTOS inseriu em documentos particulares, declarações falsas e
diversas das que deveriam ser escritas, para fins eleitorais.
Para tanto, visando instruir prestações de contas de sua campanha eleitoral para o cargo de Vereador do Município de Sagrada Família/RS, o
denunciado primeiramente, em 02 de setembro de 2016, emitiu o recibo eleitoral n. 147001387564RS000002E, nele inserindo informações no
sentido de que teria recebido de Alcindo Binelo de Almeida (CPF n. 246.808.260-53), como doação estimável em dinheiro, o veículo VW/Gol
1000, ano/modelo 1996, placa CIE 4418, Renavam 00657530140, atribuindo valor de R$ 1258,20 à referida receita (fl. 06).
Posteriormente, em 19 de setembro de 2016, no município de Sagrada Família/RS, o denunciado informou o recebimento dessa doação
estimável em dinheiro oficialmente à Justiça Eleitoral, em sua prestação de contas parcial encaminhada pela internet, novamente indicando
Alcindo Binelo de Almeida como proprietário do automóvel (fl. 06).
Por fim, em 11 de outubro de 2016, o denunciado fez inserir a mesma informação em sua prestação de contas final perante a Justiça Eleitoral,
protocolando-a perante o Cartório da 32ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, em Palmeira das Missões (protoclo 133.659/2016, processo n.
533-10.2016.6.21.0032).
Ocorre que o automóvel, na verdade, era de propriedade do denunciado, o qual havia adquirido de Alcindo Binello de Almeida ainda no mês de
junho de 2016, conforme declarações posteriormente apresentadas (fls. 10 a 14 e 45).
Assim, o denunciado inseriu nos referidos documentos particulares informações falsas e diversas das que deveriam constar para fins eleitorais,
consistentes em ocultar seu real patrimônio (visto que também não informou se proprietário desse automóvel - fls. 29-v) e induzir em erro a
Justiça Eleitoral acerca da origem dessa doação de campanha.
Diante do fato e dos elementos colhidos no inquérito policial, com relatório indiciando o investigado Carlos Mafalda Santos, postulou o
Ministério Público Eleitoral a condenação do denunciado como incurso no Art. 350 do Código Eleitoral por três vezes, na forma do Art.
71, caput, do Código Penal, apresentou rol de testemunhas, requereu diligência complementar no sentido de intimar o denunciado para
apresentar a via original do recibo eleitoral 147001387564RS000002E ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de dez dias, bem
como deixou de apresentar proposta de Suspensão Condicional do Processo, ante a majoração do crime continuado.
A denúncia foi recebida nos autos do Inqúerito n. 81-63.2017.6.21.0032, sendo determinada a autuação da presente Ação Penal, a juntada do
inquérito aos autos, bem como determinada a citação do réu (fl. 81 e verso).
O réu foi citado em Cartório após retorno negativo do mandado de citação (fl. 88), apresentando defesa prévia bem como apresentou recibo de
doação solicitado em sede de denúncia pelo Autor (fl. 89 a 92, verso). Sustentou, na oportunidade, que adquiriu o veículo em junho/2016, e
não houve má-fé na omissão do patrimônio, que apenas teve receio de declarar o veículo por não possuir documentação em seu nome no
período de campanha.
Não sendo solicitadas outras diligências, foi designada audiência de instrução e interrogatório (fl. 94), a qual foi posteriormente remarcada. (fl.
117)
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Realizada audiência apenas de oitiva de testemunhas, uma vez que uma das testemunhas não pode ser ouvida, sendo deferido na
oportunidade pedido de vista pelo Autor (fl. 128).
Cumprido o pedido de vista, sobreveio promoção pela designação de audiência para oitiva da testemunha faltante (fl. 136).
Fora designada audiência para oitiva da testemunha faltante e interrogatório do réu (fl. 140).
Realizada a solenidade, foi realizada a oitiva da testemunha e interrogatório do réu. Após, sendo encerrada a instrução e aberto prazo para
memoriais às partes (fl. 147/148).
Pelo autor, foram apresentados memoriais pedindo pela condenação do réu pelo Crime tipificado pelo Art. 350 do Código Eleitoral em três
vezes, por ter entendido o parquet que o ato ilícito restou comprovado pelos documentos acostados nos autos, bem como a prova
testemunhal, além de não haver negação da acusação pelo réu, que alegou em sua defesa o desconhecimento dos valores inclusos na sua
prestação de contas, que o carro era seu desde junho/2016 mas, por não estar em seu nome, o declarara como sendo do antigo proprietário,
restando comprovada a acusação em três oportunidades, quando emitido recibo eleitoral, posteriormente na declaração das contas parciais e,
finalmente, por ocasião da declaração final da Prestação de Contas Eleitoral do ano de 2016. Aduziu que houve o dolo na ação à medida que
inseriu as informações falsas e diversas das que deveriam constar com a finalidade de ocultar seu patrimônio e induzir em erro a Justiça
Eleitoal acerca da origem da doação. (fl. 152/155).
Pelo réu, houve apenas a ratificação dos termos da defesa prévia, aduzindo a ausência de má-fé pelo réu que somente deixou de declarar o
veículo em razão deste ainda não estar cadastrado junto ao DETRAN-RS (fl. 158).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a fundamentar.
Trata-se de ação penal que imputa ao réu a prática do crime de omissão, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais, por ocasião de sua prestação
de contas, atitude esta reiterada três vezes no curso da campanha eleitoral e prestação de contas.
A acusação refere que o réu incorreu no Art. 350 do Código Eleitoral por ocasião do preenchimento do recibo eleitoral, no momento em que
declarou sua prestação de contas eleitoral parcial, ambos os fatos em Setembro/2016, e por ocasião da entrega da Prestação de Contas
Eleitoral final, em Outubro do referido ano.
A materialidade do delito esta comprovada a medida que constam nos autos a verificação da omissão do bem patrimonial do réu cedido a
campanha eleitoral deste, constatada pelo indício de irregularidade apontada pela Sistema de Prestação de Contas Eleitoral à folha 09 e a
admissão, pelo réu, em todas as oportunidades em que se manifestou acerca da propriedade do bem desde Junho de 2016 (fl. 13/17).
Assim é incontroverso que houve a declaração inverídica acerca da propriedade do bem móvel utilizado pelo candidato e que essa declaração
fora firmada por ocasião de seu registro no Sistema de Prestação de Contas Eleitoral e preenchido o respectivo recibo eleitoral, em
02.09.2016, conforme recibo à folha 92, verso; posteriormente, ao manter inalterada a informação por ocasião da entrega das contas parciais,
no prazo dado pelo Art. 43, § 4 da Res. TSE 23.463/2015, e, finalmente, por ocasião da formalização da entrega da Prestação de Contas final,
em 01.11.2016, consoante protocolo à fl. 33.
A autoria, do mesmo modo, encontra-se comprovada, posto que o réu subscreve as contas e o recibo de doação em que é declarada a
informação inverídica, sendo responsável pelas informações prestadas em todas as oportunidades indicadas na acusação.
A tipicidade da conduta, contudo, não pode ser aferida. Observo que a conduta deve ter a finalidade de modificar fato juridicamente relevante,
o que não se verifica nesses autos.
Com efeito, embora haja declaração inverídica, a omissão na titularidade do bem não tem o condão de afetar, em qualquer forma, a o direito
de uso ao veículo pelo réu na campanha eleitoral, visto que o veículo já era de propriedade do réu por ocasião do registro de candidatura,
conforme declarado pelo réu em sua defesa, bem como pelo informante Alcindo, proprietário anterior do veículo, e, que, não fosse o caso, as
informações da prestação de contas em si seriam verdadeiras.
De qualquer modo, o bem jurídico pretensamente afetado pela conduta do réu, a possibilidade de utilizar o veículo em campanha, não é
afetado.
Ademais, quando instado a esclarecer o indício de irregularidade apontado pela Justiça Eleitoral, o réu apresentou-se como proprietário do
bem, não demonstrando qualquer intenção de ocultação de patrimônio, inclusive, tendo suas justificativas aceitas e suas contas aprovadas
com ressalvas, consoante decisão contida à folha 45-v e 46, sendo que o parecer conclusivo, que opinava pela desaprovação das contas (fl.
40 e verso), sequer menciona o apontamento de irregularidade em tela nos presentes autos, subentendendo-se que os esclarecimentos
prestados pela parte foram suficientes para elidir a questão.
Assim, uma vez que a conduta do réu, ainda que textualmente possa ser caracterizada no Art. 350 do Código Eleitoral, há de se observar que
o tipo penal é uma forma especial do Art. 299 do Código Penal, que, exige para este enquadramento, tratar-se de conduta com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que, afinal, não restou comprovado.
Nesse sentido, inclusive, entendeu o STF em caso semelhante, conforme emenda que abaixo colaciono:
INQUÉRITO 4.343 GOIÁSRELATOR :MIN. GILMAR MENDES; AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; PROC.(A/S)
(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA; INVEST.(A/S) :THIAGO MELLO PEIXOTO DA SILVEIRA; ADV.(A/S) :PEDRO PAULO
GUERRA DE MEDEIROSInquérito. Denúncia. 2. Competência. O STF alterou entendimento anterior e passou a compreender que a
prerrogativa de foro dos parlamentares federais é limitada aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas (AP-QO 937, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 3.5.2018). Denúncia pendente por ocasião da mudança da interpretação.
Fato anterior ao cargo. Manutenção da competência, apenas para avaliação da admissibilidade da acusação, com imediata declinação, em
caso de recebimento da petição inicial. 3. Falsidade ideológica eleitoral e de uso de documento falso eleitoral – arts. 350 e 353 do
Código Eleitoral. Doação eleitoral, representada por horas de voo em aeronave, declarada em prestação de contas à Justiça
Eleitoral. Lançamento, no recibo e na prestação de contas, do nome do antigo proprietário da aeronave. Inexistência de benefício ao
imputado ou de prejuízo a terceiro. Alteração da verdade quanto a fato juridicamente irrelevante. Atipicidade da conduta. 4. Acusação
julgada improcedente,na forma do art. 6º da Lei 8.038/90, combinado com art. 397, III, do CPP. (grifei)
Desta forma, ante a atipicidade da conduta do réu, a improcedência da ação é medida que se impõe.
ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a presente Ação Penal movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Carlos Mafalda
Santos, a fim de absolvê-lo da acusação de infração ao Art. 350 do Código Penal por três vezes.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, procedam-se as anotações de praxe no Sistema de Antecedentes Eleitorais e arquive-se o feito.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 31 de maio de 2019
GUSTAVO BRUSCHI - Juiz Eleitoral da 032ª ZE
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33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-81.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDO POLITICO - ORGÃO DE DIREÇÃO
PARTIDÁRIA - ORGÃO PROVISÓRIO
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM PASSO FUNDO/RS (ADV(S) LEANDRO BUSSOLOTTO-OAB 53855)
RESPONSÁVEL(S) : PATRIC CAVALCANTI, RODOLFO SILVA BOITA, CRISTIAM THANS E ADEMIR JOSÉ MORAES DOS SANTOS
(ADV(S) LEANDRO BUSSOLOTTO-OAB 53855)
Vistos.
De acordo com o artigo 38 da Resolução nº 23.546/2017, intime-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para
que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo.
Passo Fundo, 31 de maio de 2019
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-56.2019.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Comissão Provisória
PROCEDÊNCIA: Pontão
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB (ADV(S) TIAGO ELIAS JORGENS-OAB 110.442)
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR RODRIGUES E PEDRO JUSCELINO ALVES DOS SANTOS (ADV(S) TIAGO ELIAS JORGENS-OAB 110442)
Vistos.
Nos termos do artigo 45, VII, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determino a abertura de vista aos interessados, pelo DEJERS, para se
manifestarem acerca da Manifestação da Análise e dos documentos juntados no processo, no prazo de 3 (três) dias.
Após, venham conclusos para sentença
Diligências legais
Passo Fundo, 31 de maio de 2019
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-16.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Comissão Provisória
PROCEDÊNCIA: Coxilha
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE COXILHA/ RS (ADV(S) ADROALDO JOSÉ CAVASOLA-OAB 58043)
RESPONSÁVEL(S) : MAURICIO BARBOSA BRIANCINI E ROSANE MARIA BASEGIO CRESPI (ADV(S) ADROALDO JOSÉ CAVASOLA-OAB
58043)
Vistos.
De acordo com o artigo 38 da Resolução nº 23.546/2017, intime-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para
que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo.
Passo Fundo, 31 de maio de 2019
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 033ª ZE

40ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 07/2019
A Exma. Dra. MÁRCIA INÊS DOEBBER WRASSE, Juíza Eleitoral da 40ª Zona de Santa Cruz do Sul/RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, se encontra disponível, neste Cartório
Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos relativo às Prestações de Contas Anuais – Exercício Financeiro de 2018, dos diretórios municipais abaixo
elencados:
OBJETO: Publicidade das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos, dos partidos políticos:
PP – GRAMADO XAVIER
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugná-las, apresentando petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, o
que será feito por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Santa Cruz do Sul-RS, 31 de maio de 2019.
Eu, JAIME VIEIRA MELCHIONNA, Chefe de Cartório da 40ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MÁRCIA INÊS DOEBBER WRASSE,
Juíza Eleitoral da 40ªZE.

41ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 13/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. LUCIANO BARCELOS COUTO, Juiz Eleitoral da 41ª 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 Medianeira, 2053, em
Santa Maria, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira relativa à Prestação de Contas Anual - Exercício 2018
do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira do(s) seguinte(s) partido(s):
- Partido Republicano da Ordem Social - PROS do município de Santa Maria, assinada pelos responsáveis Moacir da Rosa Alves e Sonia
Maria da Rosa Vizcarra.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Santa Maria-RS, 31 de maio de 2019.
Eu, Raquel Curto de Souza, Chefe de Cartório da 41ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral.

42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 079/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 19-22.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA – PP – PORTO MAUÁ/RS, VALDIR GERVÁSIO DA SILVA e NEIVA MARIA PISONI FELTRACO
Adv. Dr. Francisco Toledo Vogel – OAB/RS 52.898
Vistos.
Intime-se o partido político para que se manifeste acerca do relatório preliminar do Cartório Eleitoral, no prazo de 20 dias, nos termos do art.
35, §6, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 29 de maio de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE 080/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 6-23.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – PORTO MAUÁ/RS, ELAINE CONCEIÇÃO SAGGIN DA ROSA e JORGE LUIZ WEBER
Adv. Dra. Beate Sirlei Petry – OAB/RS 52.830
Vistos.
Intime-se o partido político para que se manifeste acerca do relatório preliminar do Cartório Eleitoral, no prazo de 20 dias, nos termos do art.
35, §6, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 29 de maio de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE 081/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 20-07.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – PORTO MAUÁ/RS, ALIR VALENTIM DA ROCHA e JORGE BENVENUTO
TAFFAREL
Adv. Dr. Francisco Toledo Vogel – OAB/RS 52.898
Vistos.
Intime-se o partido político para que se manifeste acerca do relatório preliminar do Cartório Eleitoral, no prazo de 20 dias, nos termos do art.
35, §6, da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 29 de maio de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral

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

Porto Alegre, Segunda-feira, 03 de Junho de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 99, Página: 28

43ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 14/2019
A Doutora Patrícia Dorigoni Hartmann, Juíza Eleitoral da 43ª Zona de Santa Vitória do Palmar-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. Bento Gonçalves, n. 1850, em Santa Vitória do Palmar, que
se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do nos termos do
art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, os documentos relativos às Prestações de Contas
das Eleições de 2018, dos diretórios municipais dos partidos políticos abaixo relacionados:
OBJETO: Publicidade dos documentos relativos às Prestações de Contas das Eleições
de 2018, do seguinte partido político:
• Partido Democrático Trabalhista – PDT do CHUÍ
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido
político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado,
poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas,
indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da resolução TSE n. 23.553/2017.
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.
Eu, Ricardo Longaray Borges, Chefe de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, preparei
e conferi.
Santa Vitória do Palmar-RS, 30/05/2019.
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-27.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR (ADV(S)
SIMONE BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB 56912)
RESPONSÁVEL(S) : VULMAR DINEGRI E PAULO DUARTE DOS SANTOS
Vistos.
Diante da certidão de fl. 48, intime-se o partido, para que, no prazo de 05 dias apresente a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE.
Santa Vitória do Palmar, 30 de maio de 2019
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
Juíza Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 3-65.2019.6.21.0043
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB SANTA VITÓRIA DO PALMAR - RS (ADV(S) ALEXSANDER
NUNES RIBEIRO-OAB 108588)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIAN VIEIRA DUARTE E GLAUTER VARGAS DE CASTRO (ADV(S) ALEXSANDER NUNES RIBEIRO-OAB
108588)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias relativas ao exercício de 2016 do órgão municipal do PSDB de Santa Vitória do Palmar.
O órgão partidário e seus atuais responsáveis (Presidente e Tesoureiro) apresentaram prestação de contas que abrange o inteiro exercício de
2016, fazendo-se representar por procurador constituído.
Embora igualmente legitimados para tanto, os demais responsáveis (Presidente e Tesoureiro) pelo partido que mantiveram atuação durante o
exercício de 2016 não se manifestaram até o presente momento.
Assim sendo, nos termos do artigo 31, I, “b” da Res. TSE n. 23546/2017, determino a autuação do feito também em nome do presidente e do
tesoureiro anterior, conforme certidão (fl. 41).
A fim de evitar nulidade, considerada a possível formação de litisconsórcio ativo com os responsáveis anteriores do partido, determino a sua
intimação para, querendo, integrarem os autos, fazendo-se representar por procurador constituído no prazo de 05 dias.
Intimem-se.
Santa Vitória do Palmar, 30 de maio de 2019
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
Juíza Eleitoral da 043ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-13.2017.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - PDT (ADV(S)
SIMONE BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB 56912)
RESPONSÁVEL(S) : RUBENS CARDOZO DE AGUIAR E ISTENIO RONEY PEREIRA
Vistos.
Intime-se o partido a recolher o valor de R$ 1.102,50 (um mil, cento e dois reais e cinquenta centavos) com os devidos acréscimos no prazo de
10 dias, conforme requerimento (fl.178).
Santa Vitória do Palmar, 30 de maio de 2019
PATRÍCIA DORIGONI HARTMANN
Juíza Eleitoral da 043ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 17-80.2018.6.21.0044
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : GUSTAVO MARQUES FLORES (ADV(S) DR. JEAN AUGUSTO DA SILVA RAMOS-OAB 102293)
Vistos.
Homologo a desistência do MPE quanto à oitiva das testemunhas que arrolou.
Declaro encerrada a instrução processual.
Dê-se vista ao MPE para apresentação de Alegações Finais e após vista à Defesa.
Por fim, voltem conclusos para Sentença.
Diligências Legais.
Santiago, 30 de maio de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-47.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP, ALTINO ALDEMIR MARTINS LOPES E MARIA RUTH MELO DE OLIVEIRA (ADV(S) DR. JOSÉ
AMÉLIO UCHA RIBEIRO FILHO-OAB 70077)
MUNICÍPIO(S) : UNISTALDA
Vistos.
Recebo o recurso eleitoral de fls. 39/42.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para contrarrazões e após, com as homenagens de estilo, encaminhem-se os autos ao Egrégio TRE/
RS para reexame.
Diligências Legais.
Santiago, 30 de maio de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ - 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)
Vistos.
Recebo a Denúncia de fls. 54/56 ofertada pelo Ministério Público Eleitoral inclusa no Inquérito Policial nº 55-92.2018.6.21.0044, devendo-se
autuá-la e renumerá-la em feito próprio na classe Ação Penal - AP. (art. 39, §5º, inc. II da Lei nº 9.704/97).
Conforme preceitua o art. 122 da CNJE determino ainda a juntada física da referida Notícia-Crime logo após a Denúncia, com a renumeração
das folhas e a juntada do protocolo do inquérito no protocolo principal da Ação Penal.
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Intime-se a ré CRISTIANE BIACHINI MINUZI por Nota de Expediente para dizer quanto à proposta de Suspensão Condicional do Processo de
fl. 55 e, querendo, oferecer Defesa no prazo de 10 (dez) dias nos termos do ar. 359, parágrafo único do Código Eleitoral de 1965, devendo o
Cartório Eleitoral entregar-lhe cópia da Denúncia.
Intime-se pessoalmente o Minstério Publico Eleitoral (art. 495 da CNJE).
Diligências Legais.
Santiago, 31 de maio de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

47ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2019 - 47 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 94-95.2016.6.21.0000
EXECUÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - ARTIGO 11, III, LEI 6.091/74
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MÔNICA MARQUES GIORDANI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
APENADO(S) : LUCAS NOGUEIRA BATISTA (ADV(S) JOÃO CARLOS ROCHA ALMEIDA-OAB/RS 41968
Vistos.
Trata-se de análise do pedido de indulto formulado pela defesa do reeducando Lucas Nogueira Batista (fls. 203/204 e 302). Arguiu que foi
condenado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, sendo subtituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
prazo. Afirmou que já cumpriu 1/5 da pena, bem como é primário e o delito praticado não é hediondo, satifazendo os requisitos para obtenção
do indulto, o qual encontra-se descrito nos artigos 1º, I e 8º, I do Decreto nº 9.246 de dezembro de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido (fls. 304/304-v).
É o sucinto relatório.
Decido.
Na esteira da promoção ministerial, tenho que o pleito aviado pelo reeducando merece prosperar.
Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando foi condenado a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao
pagamento de 200 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestações de serviços à comunidade, pelo prazo da pena
restritiva; à razão de sete horas semanais; e prestação pecuniária no valor de uma salário mínimo nacional (fls. 15/48).
Ademais, observa-se que até 24 de dezembro de 2017 o reeducando cumpriu parte considerável da pena de prestação de serviços
comunitários (total = 596h, cumpridas = 314, conforme relatórios juntados às fls. 108, 111, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 177, 194). Ainda,
verifico que o reeducando ostenta condenação por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, preenchendo, assim, os
requisitos do inciso I do art. 1º e inciso I do artigo 8º, ambos do Decreto número 9.246 de dezembro de 2017, in verbis:
“ (…) Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham
cumprido:
I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a
pessoa; (...)”
“ (…) Art. 8º Os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena de que trata este Decreto são aplicáveis à pessoa
que:
I - teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos; (...)”
Diante do exposto, DEFIRO o benefício do indulto ao reeducando Lucas Nogueira Batista, bem como declaro extinta a punibilidade, nos termos
do art. 107, inc. II, do Código Penal e art. 192 da LEP.
Com relação a pena de multa, saliento que foi fixada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, devendo ser concedido o indulto
natalino também em relação a pena de multa, pois preenchido os requisitos descritos no artigo 10 do Decreto Lei 9.246 de 25 de dezembro de
2017.
Por fim, acolhido o pedido de concessão de indulto, resta prejudicada a análise do pedido de revogação da substituição da pena e a conversão
em pena privativa de liberdade postulado pelo Ministério Público às fls. 298/299.
Intimem-se.
Diligências legais.
Com o trânsito em julgado da decisão, arquive-se.
São Borja, 29 de março de 2019.
DIEGO TEIXEIRA DELABARY
Juiz Eleitoral da 047ª ZE, em substituição.

65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2019.
PROCESSO CLASSE: PC - 17-80.2019.6.21.0065
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Canela
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (ADV(S) ANDREI MENDES DE ANDRADES-OAB 90435)
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RESPONSÁVEL(S) : PAULO SERGIO DE MORAES E MICHEL CARDOSO PESSOA (ADV(S) ANDREI MENDES DE ANDRADES-OAB
90435)
Rh.
Verificada a ausência de peças constantes no art. 29 da Res. TSE 23.546/2017, intime-se o partido e seus responsáveis para que
complementem a documentação no prazo de até vinte dias.
Dil.
Canela, 29 de maio de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª 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 documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17);
3. Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
4. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
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.
Canela, 28 de maio de 2019.
À consideração da EXMA. Sra. Juíza Eleitoral
Gisele Schell
Examinadora Portaria 03/2018."
NOTA DE EXPEDIENTE N. 65/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-43.2019.6.21.0065
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) PAULA C MIRANDA SCHAUMLOFFEL-OAB 34971)
RESPONSÁVEL(S) : JEFERSON BENETTI E MARTA LIEGE HAHN (ADV(S) PAULA C MIRANDA SCHAUMLOFFEL-OAB 34971)
Rh.
Verificada a ausência de peças constantes no art. 29 da Res. TSE 23.546/2017, intime-se o partido e seus responsáveis para que
complementem a documentação no prazo de até vinte dias.
Dil.
Canela, 29 de maio de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª 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 documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17);
3. Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
4. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
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.
Canela, 28 de maio de 2019.
À consideração da EXMA. Sra. Juíza Eleitoral
Gisele Schell
Examinadora Portaria 03/2018."
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67ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 017/2019
O Doutor Clóvis Frank Kellermann Jr., Juiz Eleitoral da 067ª Zona de Encantado-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 Júlio de Castilhos, 774, 2º
andar, em Encantado-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – MUÇUM-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.
Encantado-RS, 31 de maio de 2019.
Eu, Luciana Inês Gheno, Chefe de Cartório da 067 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Clóvis Frank Kellermann Jr.,
Juiz Eleitoral.

68ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 005/2019
O Doutor ENZO CARLO DI GESU, Juiz Eleitoral da 068ª Zona Eleitoral de Flores da Cunha-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,
2099, sala 11, em Flores da Cunha, se encontra disponível, no Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações
de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios/comissões provisórias municipais.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE e do Balanço Patrimonial - BP, dos seguintes partidos políticos:
Progressistas – PP de Flores da Cunha/RS (Presidente: Giovana Ulian; Tesoureiro: Sergio Fontana);
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Flores da Cunha/RS (Presidente: Domingos Pasqual Dambrós; Tesoureiro: Plínio Ferraz de Lima);
Partido Socialista Brasileiro – PSB de Flores da Cunha/RS (Presidente: Ernani Heberle; Tesoureiro: Luiz Eugenio Fumegalli);
Partido dos Trabalhadores – PT de Flores da Cunha/RS (Presidente: Paulo Roberto Correa Couto; Tesoureiro: Deonilde Biassi);
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Flores da Cunha/RS (Presidente: Everton Scarmin; Tesoureiro: Nestor José Cavagnolli);
Progressistas – PP de Nova Pádua/RS (Presidente: Gelson Sonda; Tesoureiro: Alvírio Tonet);
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Nova Pádua/RS (Presidente: Irini Menegola; Tesoureiro: Ivanor Toscan);
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Flores da Cunha/RS (Presidente: Antonio Carlos Ingles; Tesoureiro: Ricardo Espíndola Silva);
Partido Republicano Brasileiro - PRB de Flores da Cunha/RS (Presidente: Luiz André de Oliveira; Tesoureiro: Juliano da Silva Iunges).
PRAZOS: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar e obter cópias das prestações
de contas anuais, com mais 05 (cinco) dias de prazo para que o Ministério Público ou qualquer partido político apresente 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.
Flores da Cunha-RS, 31 de maio de 2019.
Eu, Gelson Molardi, Chefe de Cartório da 068ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ENZO CARLO DI GESU,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 006/2019
O Doutor ENZO CARLO DI GESU, Juiz Eleitoral da 068ª Zona Eleitoral de Flores da Cunha-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,
2099, sala 11, em Flores da Cunha, se encontra disponível, no Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17 do Tribunal Superior Eleitoral a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Exercício de 2018, dos diretórios/comissões provisórias municipais.
OBJETO: Publicidade dos órgãos municipais que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos dos seguintes partidos
políticos:
Solidariedade – SDD de Flores da Cunha/RS (Presidente: Saule Mioranzza; Tesoureiros: Valdecir da Silva e Leandro Piazza);
Avante – AVANTE de Flores da Cunha/RS (Presidente: Edson Severo; Tesoureiro: Leandro Helfer);
Partido Trabalhista Cristão – PTC de Flores da Cunha/RS (Presidente: Neuza Catuzzo; Tesoureiro: Rodrigo Teodoro da Silva Miguel);
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Nova Pádua/RS (Presidente: Dirceu Fabian; Tesoureiro: Douglas Balardin);
Partido Republicano Brasileiro - PRB de Nova Pádua/RS (Presidente: Pedro Fernando Wuttke Quintanilha; Tesoureiro: Jair Sonda);
Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Nova Pádua/RS (Presidente: Gaspar José Vedana; Tesoureiro: Elói Marin);
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Nova Pádua/RS (Presidente: Adelar Stuani; Tesoureiro: Jandir Luiz Groth);
Democratas – DEM de Flores da Cunha/RS (Presidente: Vanderlei Josemir Barbosa; Tesoureiro: Daniela Gazzi );
Partido Social Democrático – PSD de Flores da Cunha/RS (Presidente: Deonir Tarcisio Barcaro; Tesoureiro: Celio Breginski).
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PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar a declaração de ausência de
movimentação de recursos e 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.
Flores da Cunha-RS, 31 de maio de 2019.
Eu, Gelson Molardi, Chefe de Cartório da 068ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ENZO CARLO DI GESU,
Juiz Eleitoral.

73ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-34.2019.6.21.0073
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: CÉLIA CRISTINA VERAS PEROTTO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) DOMINGOS DAL MORO-OAB 28887)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO ANTONIO RUBERT E CLEBER DA SILVEIRA (ADV(S) DOMINGOS DAL MORO-OAB 28887)
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2018, registrado sob o n. 12-34.2019.6.21.0073, em que
figura como parte interessada o Diretório Municipal do Progressistas - PP -, de São Leopoldo/RS.
I - RELATÓRIO
A agremiação partidária apresentou, tempestivamente, as contas do exercício financeiro de 2018.
Foi publicado o Edital(fl.99), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art.31, §3º, da Res. TSE n.23.546/2017.
Foram juntados extratos bancários fornecidos à Justiça Eleitoral (fls. 105/106).
Em exame, a Unidade Técnica não apontou irregularidades (fl. 109). A seguir, foi emitido Parecer (fls. 110), concluindo pela aprovação das
contas.
Aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 37 da resolução mencionada, manifestou-se pela aprovação (fls.112).
Vieram conclusos os autos.
É o relatório, decido.
Verifica-se que a Unidade Técnica não identificou irregularidades capazes de comprometer a integralidade das contas.
Diante disso, ACOLHO o parecer da unidade técnica e a manifestação do MPE, com fundamento no art. 46, inciso I, da Res. TSE nº
23.546/2017, e JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo Progressistas - PP, referentes ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, atualize-se o registro no Sistema SICO conforme exigência constante no art. 60, §5º, da Resolução TSE
23.546/2017.
Oportunamente, arquivem-se com baixa.
São Leopoldo, 31 de maio de 2019
CÉLIA CRISTINA VERAS PEROTTO
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-56.2019.6.21.0073
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: CÉLIA CRISTINA VERAS PEROTTO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) ANDRE SERPA-OAB 104611)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO AMARO BUZ E LISA RODRIGUES (ADV(S) ANDRE SERPA-OAB 104611)
Vistos.
Apresentada a declaração de ausência de movimentação financeira, determino a observância do rito previsto no art. 45 da Res. 23546/2017, c/
c o art. 747 da CNJE.
Dil. Legais.
São Leopoldo, 31 de maio de 2019
CÉLIA CRISTINA VERAS PEROTTO
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-42.2019.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: CÉLIA CRISTINA VERAS PEROTTO
PARTIDO(S) : PARITDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) GEISON DIONISIO DE FREITAS-OAB 101917)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ARY MOURA E ANDRÉ FRANCISCO LETTI (ADV(S) GEISON DIONISIO DE FREITAS-OAB 101917)
Vistos.
Nos termos do artigo 38 da Res. TSE 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que
ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo.
Dil. Legais.
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São Leopoldo, 31 de maio de 2019
CÉLIA CRISTINA VERAS PEROTTO
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-80.2017.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: CÉLIA CRISTINA VERAS PEROTTO
PARTIDO(S) : PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (ADV(S) JULIANO FETZNER-OAB 83087), VALDIR FARIAS DE MATTOS E
THIAGO SOARES D`AVILA (ADV(S) JULIANO FETZNER-OAB 83067)
MUNICÍPIO(S) : SÃO LEOPOLDO
Vistos.
A UNIÃO, representada pela ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), requer a homologação de acordo extrajudicial celebrado com o
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, referente a condições para o adimplemento de débito originário da desaprovação das contas
partidárias do ano de 2016, consistente no valor de R$ 13.811,68 (treze mil oitocentos e onze reais e sessenta e oito centavos), a ser recolhido
ao Tesouro Nacional. O acordo firmado entre as partes foi acostado ao feito (fls. 239-249).
Oportunizada a manifestação do MPE, este não se opôs ao parcelamento (fl. 252).
É o sucinto relatório.
DECIDO
Visando à plena quitação do débito, a União e o Partido celebraram acordo extrajudicial de parcelamento, estabelecendo, de forma sintética,
dentre outros termos, os seguintes: a) o devedor reconhece o débito apurado nos presentes autos no valor atualizado de de R$ 13.811,68
(treze mil oitocentos e onze reais e sessenta e oito centavos); b) a dívida deverá ser integralmente satisfeita mediante o pagamento, via GRU,
em 12 (doze) prestações mensais e fixas no valor de R$ 1.150,97 (hum mil cento e cinquenta reais e noventa e sete centavos), requerendo a
União, diante disso, a homologação do referido pacto extrajudicial.
A par disso, analisando os termos do acordo de parcelamento, celebrado em conformidade com a Lei nº 9.469/97, tenho que restaram
atendidos os requisitos legais e, portanto, deve ser homologado.
Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo extrajudicial entabulado entre as partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos.
Intimem-se.
Dil. Legais.
São Leopoldo, 31 de maio de 2019
CÉLIA CRISTINA VERAS PEROTTO
Juíza Eleitoral da 073ª ZE

77ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CITAÇÃO N. 18/2019
PRAZO: 20 dias
A Doutora CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO, Juíza Eleitoral da 77ª Zona de Osório-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 Sete de Setembro, 296,
em Osório, tramita processo de Composição de Mesa Receptora contra a mesária abaixo nominada, autuado em face da sua ausência aos
trabalhos eleitorais nas Eleições de 2018.
DALVANA VARGAS DA COSTA, inscrição eleitoral n. 1042 6726 0477.
PRAZO: 3 (três) dias para justificar, no Cartório Eleitoral, a ausência aos trabalhos eleitorais nos dias 7 e 28.10.2018, sob pena de ser
condenada ao pagamento da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital o presente Edital
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Osório-RS, 27 de maio de 2019.
Eu, Fernando Gomes Niederauer, Chefe de Cartório Substituo da 77ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 36/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-06.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Osório
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (DEM) (ADV(S) TEODORO MATOS TOMAZ-OAB 45475)
RESPONSÁVEL(S) : NEIMAR VELHO PACHECO (ADV(S) TEODORO MATOS TOMAZ-OAB 45475), GUIDO DE JESUS CORREAA
BITENCOURT
Vistos, etc.
Verificada a ausência de procurador constituído por Guido de Jesus Correaa Bitencourt, tesoureiro atual e no exercício de 2018 (fl. 06),
suspendo o feito e determino a notificação do responsável para que, no prazo de 3 (três) dias, regularize a sua representação processual,
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conforme os artigos 31, II, e 44, da Resolução TSE n. 23.546/2017, sob pena de revelia, e para que ratifique, se for o caso, a declaração de
ausência de movimentação de recursos (fl. 02) ou apresente novos documentos.
Considerando a certidão da fl. 04, determino, também, a notificação do procurador constituído nos autos para que se manifeste por escrito
sobre sua concordância ou não em representar as partes do processo.
Após voltem conclusos.
Diligências legais.
Osório, 28 de maio de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-36.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Terra de Areia
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) (ADV(S) QUÉZIA SILVA DE ANDRADE-OAB 86554)
RESPONSÁVEL(S) : MARCO AURELIO RAMOS DOS SANTOS E ELIZETE LIMA GOLDANI (ADV(S) QUÉZIA SILVA DE ANDRADE-OAB
86554), LEANDRO BOBSIN NEGRINI
Vistos, etc.
Verificada a ausência de procurador constituído por Leandro Bobsin Negrini, presidente no exercício de 2018, suspendo o feito e determino a
notificação do responsável para que, no prazo de 3 (três) dias, regularize a sua representação processual, conforme os artigos 31, II, e 44, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, sob pena de revelia.
Após voltem conclusos.
Diligências legais.
Osório, 28 de maio de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-81.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Osório
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) (ADV(S) ALEXSANDRA KARINE CONTE-OAB 85237, EMILE STEFFENS-OAB
103841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844, LIVIA LOPES VARGAS-OAB 76631, MARCOS DEWITT WEINGARTNER-OAB 52761,
MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732, OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77751, TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543 E WILLIAM
GILNEI DA COSTA-OAB 82971)
RESPONSÁVEL(S) : ENIO FAGUNDES DA SILVA E PEDRO DE LIMA BORGES (ADV(S) ALEXSANDRA KARINE CONTE-OAB 85237,
EMILE STEFFENS-OAB 103841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844, LIVIA LOPES VARGAS-OAB 76631, MARCOS DEWITT
WEINGARTNER-OAB 52761, MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732, OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77751, TAMI TEIXEIRA
ASO-OAB 56543 E WILLIAM GILNEI DA COSTA-OAB 82971)
Rh. Vistos.
Considerando que a vigência órgão partidário municipal do Partido Republicano Brasileiro (PRB) de Osório expirou em 31/01/2019 e que
também, nesta mesma data, findou-se o exercício do mandato dos seus Presidente e Tesoureiro, tanto o órgão partidário municipal quanto
seus responsáveis não possuem legitimidade para apresentar as contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos.
Determino, portanto, tendo em vista a existência de advogados constituídos nos autos, que os procuradores, no prazo de 10 (dez) dias,
juntem procurações do órgão estadual e de seus responsáveis (Presidente e Tesoureiro) e que, na sequência, ratifiquem as contas
apresentadas, se for o caso, ou apresentem novos documentos.
Esgotado o prazo ou juntados documentos, voltem concluso.
Intimem-se.
Diligências legais.
Osório, 28 de maio de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-51.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Itati
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) (ADV(S) SCHARLES ERNESTO AUGUSTIN-OAB 78538)
RESPONSÁVEL(S) : DEOCLIDES TRISCH WERB E MADALENA TRISCH RAPACK (ADV(S) SCHARLES ERNESTO AUGUSTIN-OAB
78538)
Rh. Vistos.
Considerando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Progressistas (PP) de Itati, determino, com base
no art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
I - a publicação de edital no DEJERS, na forma inciso I do dispositivo supracitado;
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II - após transcorrido o prazo legal para impugnação, a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e a
colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
III - a análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I e II, no prazo de 5 (cinco) dias;
IV - em seguida, vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - retornados os autos do MPE, a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a(s) impugnação(ões), as
informações e os documentos apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e
VI - por fim, voltem conclusos para o julgamento do feito.
Diligências legais.
Osório, 28 de maio de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-66.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Terra de Areia
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) (ADV(S) RAMON LOPES KNEVITZ-OAB 76.516)
RESPONSÁVEL(S) : CHARLES PEREIRA LIMA E FILIPE KNEVITZ KELLERMANN (ADV(S) RAMON LOPES KNEVITZ-OAB 76.516)
Rh. Vistos.
Considerando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Terra de
Areia, determino, com base no art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
I - a publicação de edital no DEJERS, na forma inciso I do dispositivo supracitado;
II - após transcorrido o prazo legal para impugnação, a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e a
colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
III - a análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I e II, no prazo de 5 (cinco) dias;
IV - em seguida, vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - retornados os autos do MPE, a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a(s) impugnação(ões), as
informações e os documentos apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e
VI - por fim, voltem conclusos para o julgamento do feito.
Diligências legais.
Osório, 28 de maio de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-44.2018.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Osório
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - OSÓRIO
RESPONSÁVEL(S) : LUCAS BERNARDINO E JOSIMAR GAMBA TRINDADE
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de omissão de prestação de contas do Partido Humanista da Solidariedade - PHS de Osório, relativa às Eleições Gerais de 2018,
conforme Informação de fl. 02, consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de fls. 03-05 e Certidão de Composição Partidária de fl.
06.
Conforme determinado à fl. 07, foram citados os responsáveis pela agremiação partidária (fls. 23/23v e 49v), tendo transcorrido in albis o prazo
para manifestação.
Foram juntadas consultas ao extrato eletrônico (fl. 51), à existência de conta bancária em nome do órgão partidário (fl. 51v) e ao recebimento
de recursos do fundo partidário (fl. 52), todas negativas.
Sobreveio parecer técnico conclusivo pelo julgamento das constas como não prestadas (fl. 53).
Em vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio parecer, no mesmo sentido da unidade técnica, pelo julgamento das contas como não
prestadas (fl. 55).
É o relatório.
Passo a fundamentar e decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Devem ser julgadas não prestadas as contas do Partido Humanista da Solidariedade - PHS de Osório, relativas às Eleições Gerais de 2018.
Conforme previsto no art. 77, IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017:
"Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
...
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
as suas justificativas não forem aceitas;"
Os responsáveis, presidente e tesoureiro, foram devidamente citados para manifestação, conforme certidão da fl. 23v e aviso de recebimento
da fl. 49v.
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Embora devidamente citados para apresentação das contas, os responsáveis quedaram-se inertes, não atendendo à determinação deste Juízo
Eleitoral, deixando de proceder à entrega da prestação de contas.
Com isso, tendo em vista evidente desídia do partido no dever de prestar as contas, bem como face à manifestação do Ministério Público
Eleitoral e da unidade técnica, merecem as contas serem julgadas não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º, VI, e art. 77, IV, “a”, ambos da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Humanista da Solidariedade - PHS de Osório, relativas às Eleições Gerais de 2018,
nos termos do art. 52, §6º, VI, e art. 77, IV, “a”, ambos da Resolução TSE n. 23.553/2017, e determino, enquanto não regulzarizada a
prestação de contas pelo partido, a suspensão de recebimento de recursos do Fundo Partidário, bem como a suspensão da anotação do órgão
partidário no município, nos termos do art. 83, II, do mesmo diploma legal.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, oficie-se às representações nacional e estadual da agremiação comunicando a presente decisão, oficie-se à
Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão da anotação do órgão partidário e anote-se no Sistema SICO, para fins de
efetivação das sanções.
Após, arquive-se com baixa.
Osório, 28 de maio de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 43/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-62.2018.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Terra de Areia
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PP - PARTIDO PROGRESSISTA -TERRA DE AREIA
RESPONSÁVEL(S) : JOELCI DA ROSA JACOBS E PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas partidárias do Progressistas - PP -, do município de Terra de Areia, referente ao exercício
financeiro de 2017.
O partido não apresentou as contas no prazo legal (fl. 02), conforme estabelece a Lei n. 9.096/1995, em seu artigo 32. Devidamente
notificados para apresentar as contas nos termos do artigo 30, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015 (fls. 07 e 18), não foi sanada a
irregularidade pelos responsáveis (fl. 18v).
Foi exarado despacho determinando as providências a serem cumpridas (fl. 19).
Sobreveio a juntada de consulta aos extratos eletrônicos do órgão partidário, comprovando que não ocorreram movimentações financeiras na
conta do partido no exercício de 2017 (fl. 22), e foi certificada a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 22v).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 24).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise técnica das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE n. 23.432/2014 e Resolução TSE n. 23.464/2015. Já no âmbito processual, aplica-se a Resolução TSE n. 23.546/2017,
consoante dispõe seu artigo 65, caput, §§ 1° e 3°.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, verifico que o diretório municipal do Progressistas - PP -, do município de Terra de Areia, não apresentou prestação de
contas no prazo previsto no caput do artigo 28 da Resolução supracitada.
Nesse sentido, em obediência ao determinado pelo artigo 46, IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, é o caso de julgar as contas como
não prestadas. E, pelo que determina o artigo 48, da Resolução TSE n. 23.464/2015, impor a proibição de recebimento de recursos oriundos
do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Além do mais, deve ser suspensa a anotação do órgão partidário municipal, nos termos do art. 42, da Resolução TSE n° 23.465/2015.
Em decorrência do exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Progressistas - PP -, do município de Terra de Areia, referentes ao
exercício de 2017, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, e DETERMINO a proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político, pelo que dispõe o art. 48, da Resolução
TSE n. 23.464/2015, e a suspensão da anotação do órgão partidário municipal, conforme o art. 42, da Resolução TSE n. 23.465/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido o teor desta decisão (art. 60, da Resolução TSE
n. 23.546/2017) e à presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) para suspensão da anotação do órgão
partidário municipal e, por fim, anote-se no Sistema SICO, para fins de efetivação das sanções.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Osório, 28 de maio de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
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78ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 018/2019 - 78 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 1-87.2019.6.21.0078
PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGULARIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2017
PROCEDÊNCIA: Piratini
JUIZ ELEITORAL: IGOR GUERZONI PAOLINELLI HAMADE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JOÃO PAULO MADRUGA CORRAL-OAB 70322)
RESPONSÁVEL(S) : DIEGO ESPÍNDOLA DE ÁVILA, ANTÔNIO ANDRADE DA SILVEIRA, ELIANE PEROBA CARDOSO E LUIS FERNANDO
MANETTI DA SILVA (ADV(S) JOÃO PAULO MADRUGA CORRAL-OAB 70322)
Vistos.
Em relatório de exame, a unidade técnica responsável pela análise das contas verificou a necessidade de diligências complementares, nos
termos do art. 35, § 3º, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Dessa forma, determino a INTIMAÇÃO do diretório municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Piratini, por meio de
publicação de Nota de Expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, para que atenda ao disposto na manifestação da
unidade técnica sobre o exame das contas, no prazo de 30 (trinta) dias.
Apresentados ou não os esclarecimentos, e encerrada a análise dos elementos da prestação de contas, dê-se prosseguimento regular ao feito,
com emissão de Parecer Conclusivo e envio dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de Parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
Diligências legais.
Piratini, 30 de maio de 2019
IGOR GUERZONI PAOLINELLI HAMADE
Juiz Eleitoral da 078ª ZE

79ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 8/2019
Para intimação das Partes.
O Doutor TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN, Juiz Eleitoral da 079ª Zona de São Francisco de Assis/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 Pinheiro Machado, nº
738, Centro, em São Francisco de Assis/RS, tramita o Processo de Prestação de Contas Partidárias Anuais, do exercício financeiro do ano de
2017, sob nº 19-42.2018.6.21.0079.
OBJETO: Publicação da Decisão Interlocutória proferida em 31.5.2019, nos autos do processo supracitado, cujo inteiro teor segue: “Vistos.
Ausente pedido de providências por parte da analista designada e do Ministério Público Eleitoral, bem como inexistente questão incidental a
ser tratada, declaro encerrada a fase de instrução. Intimem-se as partes, por meio de publicação de edital no DEJERS, para que se
manifestem sobre as informações e documentos apresentados no processo, em especial a certidão à fl. 125, o extrato bancário à fl. 126 e o
parecer do Ministério Público Eleitoral às fls. 128/129, querendo, no prazo de 3 dias, conforme disposto no art. 30, III, alínea “e”, da Resolução
do TSE nº 23.546/2017. Decorrido o prazo in albis, façam conclusos os autos para julgamento. São Francisco de Assis, 31 de maio de 2019.
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN, Juiz Eleitoral da 079ªZE.”
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 Francisco de Assis/RS, 31 de maio de 2019.
Eu, José Roberto Rusch, Chefe de Cartório da 079ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
TOMÁS SILVEIRA MARTNS HARTMANN,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 9/2019
Para intimação das Partes.
O Doutor TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN, Juiz Eleitoral da 079ª Zona de São Francisco de Assis/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 Pinheiro Machado, nº
738, Centro, em São Francisco de Assis/RS, tramita o Processo de Prestação de Contas Partidárias Anuais, do exercício financeiro do ano de
2018, sob nº 15-68.2019.6.21.0079.
OBJETO: Publicação da Decisão Interlocutória proferida em 31.5.2019, nos autos do processo supracitado, cujo inteiro teor segue: “Vistos.
Compulsando os autos, verifico a ausência de publicização específica concernente à Decisão de fl. 22. Isto posto, renovo a decretação de
revelia das partes Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT – de São Francisco de Assis/RS, CNPJ nº 11.194.884/0001-89, Joir
Isolabella Mendes, inscrição eleitoral nº 0432.1137.0485 e CPF nº 488.392.050-04 e de Eliandro Kister Garcia, inscrição eleitoral nº
0859.5232.0400 e CPF nº 008.646.950-98, estes dois anteriores na qualidade de responsáveis municipais como últimos presidente e
tesoureiro, respectivamente, assim como responsáveis durante o exercício financeiro sub examine, nos termos do art. 344 do CPC, uma vez
que válidas as notificações iniciais realizadas às fls. 3/10 dos autos. Ausentes pedidos de providências por parte da analista designada e do
Ministério Público Eleitoral, bem como demais questões incidentais a serem tratadas, declaro encerrada a fase de instrução. Abra-se vista dos
autos aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados no processo, em especial a certidão à fl.
24, os extratos bancários às fls. 25/27 e o parecer do Ministério Público Eleitoral às fls. 30/31, querendo, no prazo de 3 dias, conforme disposto
no art. 30, III, alínea “e”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017. Intimem-se as partes por meio de publicação de edital no DEJERS. Decorrido o
prazo in albis, façam conclusos os autos para julgamento. São Francisco de Assis, 31 de maio de 2019. TOMÁS SILVEIRA MARTINS
HARTMANN, Juiz Eleitoral da 079ªZE.”
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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 Francisco de Assis/RS, 31 de maio de 2019.
Eu, José Roberto Rusch, Chefe de Cartório da 079ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
TOMÁS SILVEIRA MARTNS HARTMANN,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-84.2017.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) YUSRA CARNEIRO SHUNAINEH-OAB 63556)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ VANDERLEI COSTACURTA E CLEUZA LUIZ RAMOS SOARES (ADV(S) YUSRA CARNEIRO SHUNAINEH-OAB
63556), ALINE LANÇANOVA MINUSSI
Para intimação do Órgão Partidário Municipal e dos Responsáveis Partidários Municipais.
Vistos.
Ciente da decisão em Superior Instância às fls. 189/190 destes autos, referente ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face
de decisão interlocutória deste Juízo prolatada às fls. 163/164.
Instaura-se a fase de liquidação de sentença.
Adota-se no presente feito o procedimento de liquidação por arbitramento, com fulcro no art. 509, I, do CPC, em face do disposto no art. 15 do
CPC, c/c o art. 2º, par. único, da Resolução do TSE nº 23.478/2016.
Proceda-se à intimação da agremiação partidária municipal e dos responsáveis partidários municipais, para que apresentem pareceres ou
documentos elucidativos, referente ao evento realizado e não contabilizado na presente prestação de contas, no prazo de 15 dias, em
conformidade com disposto no art. 510 do CPC.
Apresentada manifestação ou decorrido o prazo in albis, venham os autos conclusos.
São Francisco de Assis, 31 de maio de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-40.2018.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Dilermando de Aguiar
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) PATRICIA MORAES DE LIMA-OAB 92555)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO ADAMAR OLIVEIRA DOS SANTOS E JORGE ALBERTO PEREIRA SAIDELLES (ADV(S) PATRICIA MORAES
DE LIMA-OAB 92555)
Trata-se de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal nas Eleições Gerais de 2018.
As contas foram apresentadas intempestivamente e publicadas por edital na forma do art.59 da Resolução TSE n.23.553/2017, sem
impugnações.
O examinador nomeado por este juízo emitiu relatório preliminar com diligências a serem atendidas pelo partido ao que, o prestador não se
manifestou.
Emitido, então, parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela desaprovação.
Aberta nova oportunidade para o prestador manifestar-se, este silenciou.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
A matéria submete-se ao previsto na Lei 9.504/97 e é regulamentada pela Resolução TSE n.23.553/2017.
O exame conclusivo (fls.28/29) apontou os seguintes descumprimentos à Resolução TSE n.23.553/2017: 1)omissão na prestação de contas
parcial (art.50, II e §4º); 2)intempestividade na entrega da prestação de contas final (art.52, caput e §1º); 3)divergências na qualificação do
prestador (art. 56, I, “a”); 4)ausência de informações relativas à conta bancária para movimentar recursos de campanha (arts. 10 e 56, I, "a");
5)omissão de informações relativas ao registro integral da movimentação financeira (art. 56, I, “a”) e; 6)ausência de movimentação financeira
sem amparo em extratos zerados ou declaração bancária correspondente (art. 56, II, “a”).
Tenho que o relatório conclusivo do examinador deve ser parcialmente acolhido.
Ainda que a omissão na entrega das contas parciais possa configurar impedimento ao controle social concomitante à campanha, não houve
receita ou despesa por parte do partido, fato comprovado pelos extratos da fl.16. Sendo assim, considero o fato como impropriedade que não
afeta a regularidade das contas, digna somente de ressalvas.
Quanto à intempestividade na entrega da prestação de contas final, ante a ausência de prejuízo à análise, acolho o entendimento do
examinador no ponto, para considerar o fato, também, como mera impropriedade.
A divergência na qualificação do prestador restou, por sua vez, devidamente esclarecida, razão pela qual nada mais há a ser apreciado.
Quanto aos demais apontamentos, todos dizem respeito à conta bancária e seus respectivos extratos.
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O prestador não incluiu nos registros da prestação de contas as informações da conta aberta para movimentar recursos de campanha.
Entretanto, juntou extratos na fl.16 que foram comparados aos extratos eletrônicos repassados à Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras.
A data de abertura da conta e a ausência de créditos e débitos evidenciam tratar-se de conta destinada à campanha eleitoral, a qual, de fato,
não apresentou movimentação financeira.
Com isso, considero superados os apontamentos relacionados acima nos itens 4, 5 e 6, e para tanto, acolho o entendimento do examinador de
que ali estão configuradas somente impropriedades que não maculam a regularidade das contas.
Não tendo havido impugnações, as presentes contas eleitorais cumpriram os demais requisitos impostos pela legislação.
ANTE O EXPOSTO, deixo de acolher o parecer do Ministério Público Eleitoral e nos termos do art.77, inc.II, da Resolução TSE n.23.553/2017,
APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas eleitorais do órgão municipal do DEMOCRATAS (DEM) de Dilermando de Aguiar, nas
Eleições Gerais de 2018.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São Pedro do Sul, 31 de maio de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

88ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 88 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-93.2019.6.21.0088
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Veranópolis
JUIZ ELEITORAL: ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) LEANDRO BONATO RODRIGUES-OAB 89374)
RESPONSÁVEL(S) : ALICE HOFFMANN PERUFFO E MARA LOURDES GARIB GUZZO (ADV(S) LEANDRO BONATO RODRIGUES-OAB
89374)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro de Veranópolis/RS, referente ao exercício 2018.
Encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 68), publicado o
Edital nº 10/2019 (fl. 69), bem como transcorrido o prazo para impugnação in albis (fl. 73).
Realizado o exame e emitido Parecer Conclusivo (fl. 74), pela aprovação das contas, verificou-se que no procedimento formal houve o
cumprimento dos requisitos vinculados aos pressupostos iniciais do processo, no que tange às condições de aceitabilidade das contas anuais,
aponta-se:
a) o valor total das receitas do órgão partidário foi de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), sendo que não houve aporte de recursos do
Fundo Partidário;
b) o valor total dos gastos do órgão partidário foi de R$ 1.180,40 (um mil cento e oitenta reais e quarenta centavos);
c) do exame realizado, constatou-se que as contas apresentadas tiveram movimentação financeira adequada;
d) as diligências foram atendidas;
e) diante da apresentação dos extratos bancários regulares, conclui-se, s.m.j., pela aprovação das contas, com base no art. 46, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral opinou (fl. 75) pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas partidárias anuais do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Veranópolis/RS referentes ao exercício de
2018.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que estão regulares.
III - DISPOSITIVO
Acolho o relatório conclusivo do exame de contas, sobre o qual opinou favoravelmente o MPE, APROVANDO as contas apresentadas pelo
partido, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e do art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Veranópolis, 31 de maio de 2019
ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
Juiz Eleitoral da 088ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 51/2019 - 88 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-63.2019.6.21.0088
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cotiporã
JUIZ ELEITORAL: ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE COTIPORÃ/ RS (ADV(S) DAIANE FARINA-OAB 75800 E DARLAN DA SILVA CONCEIÇÃO-OAB
63236)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ CARLOS BREDA E IVELTON MATEUS ZARDO (ADV(S) DAIANE FARINA-OAB 75800 E DARLAN DA SILVA
CONCEIÇÃO-OAB 63236)
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Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do PROGRESSISTAS de Cotiporã/RS, referente ao exercício 2018.
Publicado o Edital nº 11/2019 (fl. 47), encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício ao
Ministério Público Eleitoral (fl. 48), bem como transcorrido o prazo para impugnação in albis (fl. 49).
Realizado o exame e emitido Parecer Conclusivo (fl. 50), pela aprovação das contas, verificou-se que no procedimento formal houve o
cumprimento dos requisitos vinculados aos pressupostos iniciais do processo, no que tange às condições de aceitabilidade das contas anuais,
aponta-se:
a) o valor total das receitas do órgão partidário foi de R$ 900,00 (novecentos reais), sendo que não houve aporte de recursos do Fundo
Partidário;
b) o valor total dos gastos do órgão partidário foi de R$ 1.444,60 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos);
c) do exame realizado, constatou-se que as contas apresentadas tiveram movimentação financeira adequada;
d) não houve diligências;
e) diante da apresentação dos extratos bancários regulares, conclui-se, s.m.j., pela aprovação das contas, com base no art. 46, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral opinou (fl. 51) pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas partidárias anuais do PROGRESSISTAS - PP de Cotiporã/RS referentes ao exercício de 2018.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que estão regulares.
III - DISPOSITIVO
Acolho o relatório conclusivo do exame de contas, sobre o qual opinou favoravelmente o MPE, APROVANDO as contas apresentadas pelo
partido, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e do art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Veranópolis, 31 de maio de 2019
ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
Juiz Eleitoral da 088ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 52/2019 - 88 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-48.2019.6.21.0088
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cotiporã
JUIZ ELEITORAL: ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE COTIPORÃ/ RS (ADV(S) DENISI ARISI-OAB 63385)
RESPONSÁVEL(S) : CONSTANTE DAVID BIANCHI E JUCIMAR LUIZ SIVIERO (ADV(S) DENISI ARISI-OAB 63385)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro de Cotiporã/RS, referente ao exercício 2018.
Publicado o Edital nº 12/2019 (fl. 50), encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício ao
Ministério Público Eleitoral (fl. 51), bem como transcorrido o prazo para impugnação in albis (fl. 52).
Realizado o exame e emitido Parecer Conclusivo (fl. 53) pela aprovação das contas, verificou-se que no procedimento formal houve o
cumprimento dos requisitos vinculados aos pressupostos iniciais do processo, no que tange às condições de aceitabilidade das contas anuais,
aponta-se:
a) o valor total das receitas do órgão partidário foi de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), sendo que não houve aporte de
recursos do Fundo Partidário;
b) o valor total dos gastos do órgão partidário foi de R$ 1.755,92 (um mil setencentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos);
c) do exame realizado, constatou-se que as contas apresentadas tiveram movimentação financeira adequada;
d) não houve diligências;
e) diante da apresentação dos extratos bancários regulares, conclui-se, s.m.j., pela aprovação das contas, com base no art. 46, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral opinou (fl. 54) pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas partidárias anuais do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Cotiporã/RS referentes ao exercício de 2018.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que estão regulares.
III - DISPOSITIVO
Acolho o relatório conclusivo do exame de contas, sobre o qual opinou favoravelmente o MPE, APROVANDO as contas apresentadas pelo
partido, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e do art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Veranópolis, 31 de maio de 2019
ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
Juiz Eleitoral da 088ª ZE
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95ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 020/2019
O Doutor Michael Luciano Vedia Porfirio, Juiz Eleitoral da 95ª Zona de Sananduva-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. Fiorentino Bacchi, 1025,
sala 3, em Sananduva, 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 parágrafos seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às
Prestações de Contas Anuais dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Exercício 2016:
Progressistas – PP de Maximiliano de Almeida;
Exercício 2017:
Progressistas – PP de Maximiliano de Almeida;
Exercício 2018:
Progressistas – PP de Maximiliano de Almeida;
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Paim Filho;
Partido Verde – PV de Sananduva.
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.
Sananduva-RS, 30 de maio de 2019.
Eu, Rodrigo Stafford Gonçalves, Chefe de Cartório da 95ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 021/2019
O Doutor Michael Luciano Vedia Porfirio, Juiz Eleitoral da 95ª Zona de Sananduva-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 Fiorentino Bacchi, 1025,
sala 3, em Sananduva/RS, foram apresentadas as prestações de contas finais acerca da arrecadação e de gastos de recursos nas Eleições
Gerais 2018, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, do seguinte prestador (Partido Político; Número do Processo;
Responsáveis):
Progressistas de Maximiliano de Almeida/RS, 79-64.2018.6.21.0095; ISMAEL ZUKUNELLI e ADELINO DA SILVA
OBJETO: Publicidade da apresentação da prestação de contas acerca da arrecadação e gastos de recursos nas Eleições Gerais de 2018 dos
prestadores acima elencados.
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 ao Juiz 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, que vai afixado
no local de costume.
Eu, Rodrigo Stafford Gonçalves, Chefe de Cartório da 95ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Sananduva-RS, 30 de maio de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

102ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2019 - 102 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-59.2019.6.21.0102
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Porto Vera Cruz
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO LAUX JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE PORTO VERA CRUZ (ADV(S) JAIR DARLEI BENKE-OAB 50295)
RESPONSÁVEL(S) : JAIME DOMINGOS TAFFAREL E CAMILA BONKEVICH (ADV(S) JAIR DARLEI BENKE-OAB 50295)
Vistos.
Observa-se no item 6.1 do relatório de exame das contas que a Agremiação não comprovou as despesas realizadas durante o exercício
financeiro de 2018.
Isto posto, para atender ao disposto no art. 18 da Resolução TSE n. 23.546/2017, no prazo de 30 (trinta) dias, Partido e responsáveis devem
complementar a documentação com a apresentação dos comprovantes de gastos.
Diligências legais.
Santo Cristo, 30 de maio de 2019
ROBERTO LAUX JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 102ª ZE
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105ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 16/2019
PRAZO: 30 dias
A Doutora FLÁVIA MACIEL PINHEIRO GIORA Juíza Eleitoral da 105ª Zona de Campo Bom-RS, substituta, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Tiradentes, 160, em
Campo Bom/RS, foi prolatada sentença nos autos do processo DPI 4-57.2019.6.21.0105 em que constam como partes TIAGO SCHERER,
inscrição eleitoral 0869 7760 0418, e DIEGO SCHERER, inscrição eleitoral 0933 3779 0450, oportunidade em que se verificou a situação de
serem irmãos gêmeos e determinou a atualização do cadastro TIAGO SCHERER, nos termos da decisão exarada nos autos do processo
supramencionado, conforme transcrição abaixo.
Visto.
Trata-se de duplicidade/pluralidade de alistamento eleitoral apontada no espelho de coincidência, fl.2, oriundo do TSE em que consta a
coincidência por envolvimento de duas pessoas distintas sem a marca “Gêmeo” a saber DIEGO SCHERER, inscrição eleitoral 093337790450,
e TIAGO SCHERER, inscrição eleitoral 086977600418.
Conforme previsto no art. 36, Resolução-TSE 21.538/2003 o eleitor TIAGO SCHERER foi notificado acerca do fato e apresentou o
Requerimento Para Regularização de Inscrição – RRI, fls. 9, 10.
Examinada a documentação de fls. 4-6, verifico que ambos eleitores possuem a mesma filiação, pai Nicolau Orlando Scherer e mãe Jussara
Scherer, nascidos em 7/abr/1983. TIAGO SCHERER apresentou a certidão de nascimento, fl.15, onde consta no campo
observações/averbações a anotação de ser gêmeo de DIEGO SCHERER.
Do exposto, constato que o caso em tela subsome-se à hipótese prevista no art. 37, II, Resolução-TSE 21.538/2003 – grupo de coincidência
formado por pessoas distintas - razão pela qual determino a regularização da situação da inscrição de TIAGO SCHERER mediante o
lançamento do ASE 256 – Gêmeo no cadastro do eleitor, forte no art. 40, § 1º, Resolução 21.538/2003.
Adote-se os procedimentos exarados pela SCRE no Crono 20459.
Dê-se publicidade desta decisão mediante edital a ser publicado no DEJERS.
Após, arquive-se com baixa.
Intime-se o eleitor e o Ministério Público Eleitoral.
Campo Bom, 17 de maio de 2019.
GREICE WITT
Juíza Eleitoral da 105ªZRS
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente edital a ser publicado
no DEJERS.
Campo Bom, 27 de maio de 2019.
(a), Cosme Coelho de Souza Neto, Chefe do Cartório da 105ª ZRS, em substituição, preparei e conferi.
FLÁVIA MACIEL PINHEIRO GIORA
Juíza Eleitoral da 105ª ZRS, substituta

125ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 060/2019
PROCESSO Nº: 67-57.2018.6.21.0125
PROTOCOLO Nº 52444/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA
ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DEMOCRATAS DE POÇO DAS ANTAS
Para ciência do parecer técnico conclusivo, com parecer do ministério público eleitoral no mesmo sentido.
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME E PARECER CONCLUSIVO.
1. Da entrega:
1.1 Prestação de contas
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas.
ANÁLISE
Não foram identificados o recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha tampouco de recursos do Fundo
Partidário.
Não foi aberta conta para movimentação dos Recursos de Campanha.
Não possui CNPJ cadastrado.
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o parecer conclusivo, na forma do que estabelece a Resolução TSE n. 23.553/2017, acerca dos exames
efetuados sobre a prestação de contas de campanha, abrangendo À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
Conforme Res. 23.553/2017, art. 49, § 6º , VI, o partido permaneceu omisso quanto à prestação de contas – Eleições Gerais 2018, ainda que
notificado da concessão do prazo de 10 dias para apresentação das contas (fls.10/11).
Isso posto, com base no artigo 52, §6º, inciso VI, combinado com o artigo 77, inciso IV, ambos da Resolução TSE n. 23.553/17, o parecer para
NÃO PRESTADAS as contas do Partido DEMOCRATAS - DEM de Poço das Antas, referente às Eleições Gerais de 2018.
À consideração superior.
Teutônia, 15 de maio 2019.
Alex Sandro da Silva Ruschel - Chefe de Cartório da 125ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE 061/2019
PROCESSO Nº: 66-72.2018.6.21.0125
PROTOCOLO Nº 52443/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA
ELEITORAL DE 2018.
PARTIDO POLÍTICO : PTB DE POÇO DAS ANTAS
Para ciência do parecer técnico conclusivo, com parecer do ministério público eleitoral no mesmo sentido.
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME E PARECER CONCLUSIVO.
1. Da entrega:
1.1 Prestação de contas
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas.
ANÁLISE
Não foram identificados o recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha tampouco de recursos do Fundo
Partidário.
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o parecer conclusivo, na forma do que estabelece a Resolução TSE n. 23.553/2017, acerca dos exames
efetuados sobre a prestação de contas de campanha, abrangendo À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
Conforme Res. 23.553/2017, art. 49, § 6º , VI, o partido permaneceu omisso quanto à prestação de contas – Eleições Gerais 2018, ainda que
notificado da concessão do prazo de 10 dias para apresentação das contas (fls.17).
Isso posto, com base no artigo 52, §6º, inciso VI, combinado com o artigo 77, inciso IV, ambos da Resolução TSE n. 23.553/17, o parecer para
NÃO PRESTADAS as contas do Partido DEMOCRATAS - DEM de Poço das Antas, referente às Eleições Gerais de 2018.
À consideração superior.
Teutônia, 15 de maio 2019.
Alex Sandro da Silva Ruschel
Chefe de Cartório da 125ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-79.2018.6.21.0128
PARTIDO(S): SOLIDARIEDADE DE PASSO FUNDO
RESPONSÁVEL(S): ROGER TEIXEIRA BORGES e JOCELITO ALFREDO ALBUQUERQUE
ADVOGADO(S): RÓGER TEIXEIRA BORGES (OAB/RS 76.511) e CAROLINE WUST (OAB/RS 79.994)
Intimação às partes sobre a determinação de fl. 34:
“Vistos.
Manifeste-se o prestador, no prazo de 3 (três) dias, a respeito das falhas/irregularidades apontadas no relatório de diligências de fl. 33.
Intimem-se.
Em 30/05/2019.
Ana Cristina Frighetto Crossi
Juíza Eleitoral”

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 63/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 17-70.2019.6.21.0133
REQUERIMENTO
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
REQUERENTE(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO(S): Rudimar de Souza Kuhn (OAB/RS 37.108)
Vistos.
O Partido Socialista Brasileiro, no município do Triunfo/RS, apresentou pedido de investigação judicial Eleitoral (AIJE), com requerimento de
concessão de liminar, em desfavor de Murilo Machado Silva, de Nelson Saraiva Aguilheiro e da Coligação 'Triunfo Levado a Sério", integrada
pelos partidos políticos Movimento Democrático Brasileiro e Partido Democrático Trabalhista - MDB/PDT.
Os políticos referidos concorreram, respectivamente, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, em chapa única homologada pela Comissão
Eleitoral da Câmara de Vereadores, de forma indireta, em sessão específica datada do dia 29 de maio de 2019, sendo eleitos pelo conjunto de
vereadores presentes, em Plenário. Ainda, o subsequente ato de diplomação dos eleitos também será efetivado pela Câmara de Vereadores,
sem nenhuma ingerência da Justiça Eleitoral.
A Eleição conduzida pela Câmara de Vereadores é de conhecimento do Juízo Eleitoral, porquanto assim decidiu:
[...] Ante o exposto, na forma da fundamentação, assevero que constatada a cassação ou impedimento do chefe do Executivo municipal, a
modalidade de eleição deverá respeitar as regras da lei orgânica municipal, no caso sob exame, a Eleição deverá ser procedida de forma
Indireta e sob os auspícios da Câmara Municipal de Triunfo/RS.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Triunfo, 06 de maio de 2019. ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA,Juiz Eleitoral. ( PET 10-78.2019.6.21.0133 - Requerente: Câmara Municipal de Vereadores de Triunfo/RS). (grifei).
Ressalto que a dupla vacância decorreu de processo de cassação por causa não eleitoral, pela Câmara Municipal por infração políticoadministrativa. Em decorrência, todo o processo subsequente de realização do certame foi conduzido pela Câmara de Vereadores, ou seja,
fora das lindes da Justiça Eleitoral.
A pretensão formulada por intermédio de AIJE não socorre o requerente, pois o procedimento administrativo a ser desencadeado mediande a
ação de investigação visa, essencialmente, proteger a liberdade do voto, por parte do povo, contra o abuso de poder no transcorrer de
campanha eleitoral. Enquanto, por sua vez, consabido que a eleição foi realizada de forma indireta pela Câmara de Vereadores, em
decorrência de dupla cassação por causas não eleitorais.
Entenda-se que os vereadores não ostentam a condição de sujeição em relação a um potencial abuso, mas, em tese, são detentores de
igualdade de condições e de prerrogativas. Alia-se a isso a constatação de que apenas uma chapa concorreu ao pleito, o que inibe quaisquer
possibilidade de discussão sobre eventual desequilíbrio do certame.
Também nessa linha de raciocínio, oportuno referir que o processo de eleição indireta não contempla as etapas de pré-campanha e/ou de
período de campanha, pois o prazo para a realização da eleição é de exíguos 30 dias, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município.
Tudo isso em conjunto reforça a minha convicção de que a ingerência da Justiça Eleitoral em casos de eleição indireta por causas não
eleitorais, potencialmente, implica em uma interferência perniciosa na soberania de outro Poder.
Assim, recebo como simples petição o requerimento de investigação judicial eleitoral apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro do
município de Triunfo/RS e a indefiro, porquanto foge das lindes da Justiça Eleitoral.
Intimem-se, inclusive para que o peticionário providencie a retirada das peças trazidas como anexos.
Após, arquive-se o expediente.
Triunfo, 30 de maio de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 071/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AIJE - 382-15.2016.6.21.0171
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
REPRESENTANTE(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : GUILHERME ORTIZ DE SOUZA (ADV(S) ALEXANDRE MAYER CESAR-OAB 66781), LIOMAR BORGES DOS
SANTOS (ADV(S) CLOVIS AIRTON BRAGA-OAB 21184), LUCIA ELISABETH COLOMBO SILVEIRA E MÁRIO LUIS CARDOSO (ADV(S)
LUCIA LIEBLING KOPITTKE-OAB 14.201)
Vistos.
1. Transcorrido o prazo de 3(três) dias sem a apresentação do novo endereço da testemunha, conforme certidão de fl. 3984, indefiro o pedido
de oitiva de Tais Ruiz.
2. As Cartas Precatórias retornaram com cumprimento positivo das audiências, juntadas às fls. 3723/3983 e 3986/4240.
3. Encerrada esta etapa, ante a complexidade da presente ação, intimem-se as partes para apresentarem alegações, no prazo comum de 10
(dez) dias.
Dil. Legais.
Canoas, 29 de maio de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 71/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-73.2019.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Hulha Negra
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
RESPONSÁVEL(S) : WAGNER TAVARES DA SILVA E JANICE SILVA DA SILVEIRA (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
Visto.
Intimem-se o partido e seus responsáveis para que apresentem os documentos arrolados no relatório de fls. 32-33, no prazo de 20 (vinte) dias,
nos termos do art. 34, § 3º, da Res. TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Bagé, 30 de maio de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 72/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-16.2018.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482)
RESPONSÁVEL(S) : JEFFERSON SOARES CAPPUA E EVERTON SOARES CAPPUA
Vistos, etc.
Trata-se de informação da 142ª Zona Eleitoral dando conta de que, após as formalidades legais determinadas no artigo 30, Inciso I da
Resolução TSE n. 23.546/2017, o Partido da República - PR do município de Candiota/RS não apresentou as contas referentes ao exercício
financeiro de 2017.
Após diligências para regularização processual, foram devidamente notificados os responsáveis pelo partido no período de 2017 (fls. 05, 32, 42
e 44), tendo suas revelias declaradas na fl. 49.
O diretório estadual do partido manifestou-se nas fls. 134-135 alegando que o diretório municipal de Candiota/RS não realizou qualquer tipo
de movimentação financeira e não tem CPNJ, motivo pelo qual não é possível realizar a prestação de contas pelo sistema SPCA.
Atendendo ao Inciso IV, do art. 30 da Res. 23.464/2015, foram juntados documentos que comprovam a ausência de emissão de recibos
eleitorais pelo partido, a ausência de recebimento do Fundo Partidário e os extratos bancários eletrônicos (fls. 164-166).
A análise técnica de fl. 167 opinou pela não apresentação das contas.
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu promoção pela não prestação das contas partidárias (fl. 167-v).
Atendendo à alínea "e", VI, do art. 30 da Res. 23.464/2015, abriu-se prazo para que os interessados se manifestassem sobre as informações
juntadas aos autos, transcorrendo sem manifestação (fl. 171-v).
É o sucinto relatório.
Decido.
No mérito, os responsáveis foram devidamente intimados a apresentarem as contas partidárias do exercício de 2017 (fls. 05, 32, 42 e 44),
restando silentes (fl. 48).
O diretório partidário estadual, embora tenha se manifestado nas fls. 134-135 apenas alegou que o partido não teve movimentação financeira e
que não tem CNPJ, motivo pelo qual não pôde fazer a prestação de contas pelo SPCA.
A legislação eleitoral é categórica ao exigir que as contas partidárias sejam apresentadas mediante Sistema de Prestação de Contas Anuais SPCA, com as peças arroladas no art. 29 da Res. 23.546/2017 ou com a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, na forma do
art. 45 da mesma resolução. A simples alegação de que não houve movimentação financeira não tem o condão de sanar a omissão das
contas.
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR do município de Candiota/RS, referefente ao
exercício de 2017, fulcro no art. 46, IV, "a", da Res. 23.456/2017 e Res. 23.464/2015, bem como a manutenção da proibiação de recebimento
de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político ora sancionado, conforme anteriormente
determinado à fl. 12.
Deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário prescrita no final do § 2º do art. 48 da Res. 23546/2017,
em virtude da recente decisão liminar na ADI 6032 do STF.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Diligências legais.
Bagé, 30 de maio de 2019
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

145ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 087/2019 - 145 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-47.2019.6.21.0145
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itapuca
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ITAPUCA/RS (ADV(S) GILMAR VITALLI-OAB 26737)
RESPONSÁVEL(S) : JOSELIR POGERE E DAIANE DE LIMA GUERRA (ADV(S) GILMAR VITALLI-OAB 26737)
Vistos.
Intime-se o órgão partidário e os seus responsáveis para complementar a documentação no prazo de 20 (vinte) dias.
Arvorezinha, 30 de maio de 2019
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 145ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 088/2019 - 145 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ - 43-32.2019.6.21.0145
INQUÉRITO - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Arvorezinha
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
VÍTIMA(S) : JOSÉ MAURENT DE ALBUQUERQUE
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INDICIADO(S) : MARCOS JOSÉ SCORSATTO
Vistos.
Encaminhe-se ao MPE.
Arvorezinha, 30 de maio de 2019
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 145ª ZE

146ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 015/2019
O Doutor David Reise Gasparoni, Juiz Eleitoral da 146ª Zona de Constantina-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 Cantidio Rodrigues de
Almeida, em Constantina, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I da Resolução TSE n.
23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, dos
diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dos seguintes partidos políticos:
Partido Socialista Brasileiro (PSB) – Constantina;
Progressistas (PP) – Ronda Alta;
Partido da República (PR) – Ronda Alta.
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 3 (três) 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.
Constantina-RS, 24 de maio de 2019.
Eu, Alexandre Reis, Chefe de Cartório da 146ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
David Reise Gasparoni,
Juiz Eleitoral.

155ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 11/2019 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-14.2018.6.21.0155
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Augusto Pestana
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO KERN FARIA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - JÓIA
RESPONSÁVEL(S) : VOLMAR PAVÃO RAMOS E JOÃO AUGUSTO SOLDEIRA PEREIRA
I - RELATÓRIO:
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente as Eleições Gerais 2018 , do Partido Social Democrático (PSD), do
Município de Jóia -RS.
Informado pela Chefe de Cartório o transcurso do prazo de 72 horas para a apresentação das contas sem qualquer manifestação das partes,
cujo prazo foi concedido em atenção ao art. 52, § 6º, IV, da Res. TSE n. 23.553/2017 (fl. 10).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, ante a permanência da ausência de
apresentação das contas, mesmo após oportunizada sua prestação após notificação realizada pelo Cartório Eleitoral (fl. 08).
Após parecer do Ministério Público Eleitoral, o partido e responsáveis foram intimados novamente para apresentar manifestação sobre o
mesmo (fls.14 e v) permanecendo omissos.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório, passo a decidir e a fundamentar.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
A Res. TSE 23.553/2017 dispõe em seu Art. 48:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I – o candidato;
II – os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais
§ 11. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o
candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução.
No mérito, constatada a regularidade das notificações realizadas, e a permanência da omissão na obrigação de prestar contas, mesmo após
oportunizada sua apresentação, o julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 77, inciso IV, da Res.
TSE n. 23.553/2017.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017, o qual regulamenta que:
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Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
II – ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados.
Dessa forma, ante a omissão na apresentação das contas, fica o órgão partidário municipal impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, bem como suspenso o registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada sua situação.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Democrático (PSD) do município de Jóia-RS, relativas as Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 77, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo
municipal a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação das contas e a
suspensão do registro de anotação de seus órgãos de direção, enquanto não regularizada a sua situação.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão e oficie-se ao egrégio Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunicando a determinação de suspensão do registro de anotação do órgão de direção municipal do
Partido Social Democrático (PSD) de Jóia-RS.
Cumpridas as demais diligências, arquivem-se.
Dil.
Augusto Pestana, 31 de maio de 2019
RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral da 155ª ZE

162ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 30 (trinta) dias do mês de maio do ano de 2019, a 162ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos nº 012/2019,
publicado no DEJERS – Diário de Justiça Eletrônico do Rio Grande do Sul, de 02/04/2019, procedeu à eliminação dos documentos judiciais e
administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Santa Cruz do Sul, 03 de junho de 2019.
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA,
Juíza Eleitoral.

164ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 15/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
O Doutor Bento Fernandes de Barros Júnior, Juiz Eleitoral da 164ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Ferreira Vianna 1159, em
Pelotas, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31,§ 1º da
Resolução TSE n. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anual Exercício 2018, do diretório municipal da agremiação abaixo relacionada:
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial do seguinte partido:
Partido dos Trabalhadores (PT) de Morro Redondo/RS.
Responsáveis: Flávio Reis de Almeida (presidente), Ieda de Oliveira Machado (tesoureira).
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas anuais
dos demais. Findo o prazo acima, qualquer partido ou o Ministério Público terá 5 (cinco) dias para que possa impugná-las, bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos termos do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Pelotas, 31 de maio de 2019.
Eu, Rodrigo Weber, Chefe de Cartório da 164ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Bento Fernandes de Barros Júnior,
Juiz Eleitoral.
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