DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Ano 2018, Número 144

Divulgação: Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018

Publicação: Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Desembargador Jorge Luís Dall'Agnol
Presidente
Desembargadora Marilene Bonzanini
Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral
Antônio Augusto Portinho da Cunha
Diretor-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE REGISTROS, INFORMAÇÕES PROCESSUAIS E PARTIDÁRIAS
SEÇÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO
Fone: (51) 3294.9376 / 3294.9592 / 3294.8369
dejers@tre-rs.jus.br

SUMÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL...........................................................................................................................................................................3
Atos do Tribunal.......................................................................................................................................................................................................3
Despachos............................................................................................................................................................................................................3
Edital.....................................................................................................................................................................................................................4
Pautas...................................................................................................................................................................................................................6
Atos da Presidência.................................................................................................................................................................................................8
Despachos............................................................................................................................................................................................................8
Ato de Concessão de Diárias...............................................................................................................................................................................9
Atos da Secretaria..................................................................................................................................................................................................11
Ato de Concessão de Diárias.............................................................................................................................................................................11
ZONAS ELEITORAIS................................................................................................................................................................................................12
2ª Zona Eleitoral.....................................................................................................................................................................................................12
Edital...................................................................................................................................................................................................................12
3ª Zona Eleitoral.....................................................................................................................................................................................................12
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................12
5ª Zona Eleitoral.....................................................................................................................................................................................................13
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................13
9ª Zona Eleitoral.....................................................................................................................................................................................................14
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................14
10ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................17
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................17
11ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................25
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................25
12ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................27
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................27
13ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................27
Edital...................................................................................................................................................................................................................27
16ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................27
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................27
19ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................28
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................28
23ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................29
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................29
24ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................31

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, Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2018, Número: 144, Página: 2

Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................31
29ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................31
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................31
32ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................35
Edital...................................................................................................................................................................................................................35
33ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................35
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................35
35ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................38
Termo de Eliminação de Documentos...............................................................................................................................................................38
36ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................38
Edital...................................................................................................................................................................................................................38
48ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................38
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................38
49ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................39
Edital...................................................................................................................................................................................................................39
52ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................39
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................39
53ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................42
Edital...................................................................................................................................................................................................................42
58ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................43
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................43
60ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................44
Edital...................................................................................................................................................................................................................44
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................44
62ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................45
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................45
64ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................45
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................45
81ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................47
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................47
86ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................47
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................47
88ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................48
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................48
90ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................48
Edital...................................................................................................................................................................................................................48
91ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................48
Edital...................................................................................................................................................................................................................48
94ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................49
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................49
97ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................51
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................51
102ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................52
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................52
107ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................53
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................53
118ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................53
Edital...................................................................................................................................................................................................................53
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................54
125ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................55
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................55
128ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................55
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................55
129ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................57
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................57
131ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................57
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................57
132ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................62
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................62
140ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................62
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................62
142ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................63
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................63
148ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................63
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................63
Termo de Eliminação de Documentos...............................................................................................................................................................63
153ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................64
Edital...................................................................................................................................................................................................................64
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................64
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, Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2018, Número: 144, Página: 3

154ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................64
Edital...................................................................................................................................................................................................................64
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................65
156ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................65
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................65
161ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................66
Edital...................................................................................................................................................................................................................66
162ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................72
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................72
168ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................73
Edital...................................................................................................................................................................................................................73

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: RCED N. 2-15.2017.6.21.0055 PROTOCOLO: 2183012016
RELATOR(A): LUCIANO ANDRÉ LOSEKANN
MUNICÍPIO: TAQUARA ZONA: 55ª
ESPÉCIE: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - ABUSO - DE PODER POLÍTICO / AUTORIDADE - CARGO - VEREADOR PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA
Recorrente(s): MINISTÉRIO PÚBILICO ELEITORAL
Recorrido(s): MAGALI VITORINA DA SILVA - Vereadora em Taquara (Adv(s) Julio Cezar Garcia Junior OAB/RS 75.972 e Vinicius Felippe
OAB/RS 93.503)
Vistos.
No despacho da fl. 326, este Relator deferiu pedido da recorrida (postulado na alínea "b" da fl. 323 verso) no sentido de que fossem expedidos
ofícios às operadoras de telefonia para que "informem quem são os proprietários das linhas telefônicas dos aparelhos apreendidos, bem como
de todas as mensagens remetidas e enviadas nos relatórios de mensagens constantes nos anexos que instruem a presente ação" .
Ocorre que, além de dificultoso, improducente e ineficaz, mostra-se inviável, e pouco útil, a identificação dos interlocutores de todas as
mensagens relacionadas nos cinco anexos trazidos na mídia juntada à fl. 27.
Registro que, tal como informado pela Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais da Secretaria Judiciária, dos referidos anexos,
apenas o Volume IV, com 472 folhas, é composto exclusivamente por relatórios de mensagens travadas por meio do aplicativo WhatsApp.
Dentre estas, há diversas, centenas, que nada contribuem ao feito, seja para a defesa, seja para a acusação. Muitas delas de conteúdo
privado, tratando de assuntos cotidianos, futilidades, futebol, etc, mostram-se desnecessárias ao deslinde do feito, em face do princípio da
utilidade da prova.
Por essa razão, entendo por delimitar o requerimento às operadoras de telefonia apenas aos dados contidos nas mensagens colacionadas
pelo Ministério Público na inicial (fls. 02-16) e aditamento desta (fls. 119-131v), bem como nos equipamentos apreendidos (relação em anexo).
Lembro que é papel do juiz determinar as provas estritamente necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, e deferindo aquelas que sejam úteis ao deslinde da causa. Trata-se do natural poder de direção do processo, por
meio do qual o magistrado deve zelar pela rápida solução do litígio.
ANTE O EXPOSTO, determino a expedição de ofícios às operadoras telefônicas CLARO, OI, TIM e VIVO, requisitando as seguintes
informações:
a) proprietários dos aparelhos telefônicos e dos números vinculados aos IMEIs (International Equipment Identity) constantes da relação em
anexo;
b) proprietários dos números identificados nas mensagens constantes dos relatórios em anexo.
Recebidas as informações, remetam-se os autos ao perito identificado à fl. 310, para que responda aos quesitos complementares formulados
pela recorrida (fl. 324).
Comunique-se tal determinação ao Juiz da 55ª Zona Eleitoral, na qual encontra-se sobrestado o processo AIJE n. 1140-51, enviando-lhe
também as cópias dos documentos que acompanham o presente despacho.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 08 de agosto de 2018.
Des. Eleitoral Luciano André Losekann,
Relator.
PROCESSO 0600664-61.2018.6.21.0000
AÇÃO CAUTELAR (12061) - Processo nº 0600664-61.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
AUTOR: JESSE SANGALLI DE MELLO
Advogados do(a) AUTOR: LAILA GREYCE CORREA NUNES - RS107671, DOUGLAS OLIVEIRA DONIN - RS70754
RÉU: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Vistos.
JESSÉ SANGALLI DE MELLO requer o cancelamento da distribuição da presente ação cautelar, a qual, conforme o peticionante, teria sido
"protocolada equivocadamente no sistema".
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Ressalto que o caso, em realidade, é de desistência da ação proposta, e de tal forma recebo o pedido, o qual surtirá, de qualquer forma, os
efeitos desejados.
Inexistindo razões para o indeferimento, homologo a desistência, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Após, arquive-se o feito.
Porto Alegre, 07 de agosto de 2018.
Des. Eleitoral Eduardo Augusto Dias Bainy,
Relator.
PROCESSO 0600666-31.2018.6.21.0000
AÇÃO CAUTELAR (12061) - Processo nº 0600666-31.2018.6.21.0000 - Pelotas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
AUTOR: SAMIRA PEREIRA DA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: SAMIRA PEREIRA DA COSTA - RS110010
RÉU: PRESIDENTE DO TRE
Vistos, etc.
SAMIRA PEREIRA DA COSTA apresenta Ação de Reconhecimento de Filiação Partidária com pedido de liminar para reconhecimento de sua
filiação partidária no dia 18 de janeiro de 2018, para fins de registro de candidatura.
Relata que o PDT de Pelotas, ao enviar a última listagem dos filiados ao Sistema Filiaweb, cometeu um equívoco, o que causou erro em seu
cadastro no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Refere que participou de diversas reuniões do Diretório Municipal do Partido e possui ficha
de filiação partidária, não podendo ser prejudicada em seu direito constitucional de requerer o registro de sua candidatura. Pede a inclusão de
sua filiação nos arquivos do Filiaweb e a homologação de sua candidatura à Deputada Federal no Estado do Rio Grande do Sul pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT.
É o relatório.
Passo a decidir.
As condições de elegibilidade, (entre as quais a exigência de filiação partidária), e as causas de inelegibilidade são examinadas no momento
do registro de candidatura, consoante a reiterada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (AgRAR nº 10-50/BA, rel. Min. Luciana Lóssio,
DJE de 18.3.2015; Recurso em Mandado de Segurança nº 150-90/RJ, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 28.11.2014; e ED-REspe nº 7-57/BA,
rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 19.12.2013).
Ademais, vigora nesta Especializada a taxatividade das ações eleitorais, inexistindo a denominada Ação de Reconhecimento de Filiação
Partidária, aliás, demanda que não é compatível com os princípios ínsitos à seara eleitoral, em especial, o da celeridade processual.
Por óbvio que não se desconhece eventual possibilidade de manejo de tutelas específicas e incidentais, mas não é a hipótese.
Quando da submissão do registro de candidatura a este Tribunal, a requerente terá oportunidade de apresentar a documentação colacionada
nesta demanda com o objetivo de demonstrar sua filiação partidária.
DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no que dispõe o art. 485, IV, do CPC e art. 39, XX do Regimento Interno do TRE/RS, INDEFIRO a inicial.
Publique-se.
Porto Alegre, 07 de agosto de 2018.
Des. Federal João Batista Pinto Silveira,
Relator.

Edital
EDITAL N. 62/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 07.08.2018 os seguintes processos:
Relatora: Marilene Bonzanini 1) Proc. Classe RE N. 7642 - Recurso Eleitoral - Representação - Doação de Recursos Acima do Limite Legal Pessoa Física - Multa - Procedente. Procedência: D/C. Recorrente(s): Antonio Antunes da Cunha Neto (Adv(s) Luciana Krebs Genro-OAB
OAB/RS 83.739, Pedro Luiz Fagundes Ruas-OAB OAB/RS 13.289 e Rafael Lemes Vieira da Silva-OAB OAB/RS 83.706). Recorrido(s):
Ministério Público Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO
DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. ART. 23 DA LEI N. 9.504/97. ELEIÇÕES 2016. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL CONJUGAÇÃO DE BENS. IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI N. 13.488/2017 EM
RELAÇÃO AOS FATOS OCORRIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
MANUTENÇÃO DA MULTA. DESPROVIMENTO. 1. Doação para campanha eleitoral acima do limite legal. Ausência de comprovação de
eventual conjugação de bens do casal a autorizar o valor da doação. Irretroatividade da Lei n. 13.488/17. Aplicação da legislação vigente à
época dos fatos, por força do princípio de que o tempo rege o ato, consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 2. O art. 23, §§ 1º
e 3º, da Lei n. 9.504/97 dispõe que as doações realizadas por pessoas físicas devem ser limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos
pelo doador no ano anterior ao da eleição. O descumprimento sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia
em excesso. O comando disposto na norma é de aplicação objetiva. Ultrapassado o limite estabelecido, há incidência da sanção
correspondente. Multa cominada no patamar mínimo previsto pela legislação de regência. 3. Provimento negado.
Relator: Luciano André Losekann 2) Embargos de Declaração - Proc. Classe RE N. 47934 - Recurso Eleitoral - Ação de Investigação
Judicial Eleitoral - Abuso - de Poder Econômico - Captação Ilícita de Sufrágio - Cargo - Vereador - Pedido de Cassação de Registro - Pedido
de Cassação de Diploma - Pedido de Declaração de Inelegibilidade - Pedido de Aplicação de Multa - Improcedente. Procedência: D/C.
Embargante(s): Argeu Rodrigues (Adv(s) Clamilton Pasa-OAB OAB/RS 65.908, Lieverson Luiz Perin-OAB OAB/RS 49.740, Marcos Dewitt
Weingartner-OAB OAB/RS 52.761, Romoaldo Pelissaro-OAB OAB/RS 51.866 e Sergio Federle-OAB OAB/RS 82.782). Embargado(s):
Ministério Público Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração.”. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÃO 2016. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO. Não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil para
o manejo dos aclaratórios. Decisão adequadamente fundamentada, inexistindo omissão, dúvida, obscuridade, contradição ou mesmo erro
material passível de ser sanado. Configurado o inconformismo do embargante com as conclusões do acórdão. Evidenciada tentativa de
rediscussão da matéria, hipótese que não encontra abrigo nesta espécie recursal. Rejeição.
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Relator: Luciano André Losekann 3) Proc. Classe RE N. 3133 - Recurso Eleitoral - Representação - Doação de Recursos Acima do Limite
Legal - Pessoa Física - Multa - Procedente. Procedência: Garibaldi. Recorrente(s): Rodrigo Pertille (Adv(s) Daniel Francisquetti-OAB OAB/RS
65.921, Débora Trost-OAB OAB/RS 44.947, Eduardo Francisquetti-OAB OAB/RS 32.532 e Guilherme Bartelli Francisquetti-OAB OAB/RS
85.565). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO.
REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. ART. 23 DA LEI N. 9.504/97. ELEIÇÕES 2016.
CONDENAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI N. 13.488/2017 EM RELAÇÃO AOS FATOS OCORRIDOS ANTES DE SUA
VIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DO TEMPUS REGIT ACTUM E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA MULTA. DESPROVIMENTO.
Doação para campanha eleitoral acima do limite legal. Irretroatividade da Lei n. 13.488/17, a qual passou a vigorar após a doação irregular, em
consideração aos princípios do tempus regit actum e da segurança jurídica. Incidência da legislação vigente ao tempo dos fatos, que
estabelecia a sanção pecuniária de cinco a dez vezes o valor doado em excesso. Aplicação da multa no patamar mínimo legal. Provimento
negado.
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 4) Proc. Classe RE N. 23138 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de
Partido Político - Exercício 2016 - Aprovação das Contas Com Ressalva. Procedência: Nova Hartz. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral.
Recorrido(s): Partido Republicano Brasileiro - PRB de Nova Hartz (Adv(s) Marice Balbuena Dal Forno-OAB OAB/RS 47.732). Decisão: “Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO
PROVISÓRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS. PREVISÃO NORMATIVA. ART. 32, § 4º, DA LEI N. 9.096/95. ART. 28, §§ 2º E 3º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/15.
DESPROVIMENTO. A comissão provisória do partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira referente ao exercício
financeiro, nota explicativa e declaração de ausência de movimentação de recursos, restando demonstrada a inatividade por meio dos
instrumentos previstos na legislação eleitoral. Art. 28, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.464/15 e art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95. Não
configurado prejuízo ao controle da contabilidade. Adequado o juízo de aprovação com ressalvas, considerando como única falha o atraso na
apresentação das contas. Provimento negado.
Relator: João Batista Pinto Silveira 5) Agravo Regimental - Proc. Classe RC N. 27487 - Recurso Criminal - Crime Eleitoral - Corrupção Ou
Fraude - Associação Criminosa - Improcedencia. Procedência: D/C. Agravante(s): Ministério Público Eleitoral. Agravado(s): Leandro Borges
Evaldt (Adv(s) Jorge Isaias Alves da Rosa-OAB OAB/RS 61.633, Moacir Alves-OAB OAB/RS 9.413 e Silvio José Bach Costa-OAB OAB/RS
15.086). Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao agravo regimental.”. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. PEDIDO
DE COMPARTILHAMENTO DE PROVA. INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS. ART. 616 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA PARA ALCANÇAR A VERDADE DOS FATOS E EMBASAR JUÍZO CONDENATÓRIO.
DESPROVIMENTO. Interposição contra decisão que indeferiu compartilhamento de prova consistente nos interrogatórios de corréus. A medida
postulada pelo órgão ministerial somente se justifica, em grau recursal, quando aferida dúvida em relação às provas produzidas, e não quando
a valoração realizada pelo juízo a quo as entende insuficientes para firmar o juízo condenatório. Ademais, os interrogatórios dos corréus não
são adequados para alcançar a verdade dos fatos, pois com origem em sujeito parcial e com direito de calar a verdade. Provimento negado.
Relator: João Batista Pinto Silveira 6) Proc. Classe RE N. 798 - Recurso Eleitoral - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - Reserva
Legal de Gênero - Cargo - Vereador - Coligação Partidária - Proporcional - Cassação do Registro e do Diploma - Declaração de Nulidade de
Votos - Procedente. Procedência: Pelotas. Recorrente(s): Vitor Roger Machado Ney (Adv(s) Alexandre Contreira da Silveira-OAB OAB/RS
71.586, Bruna Braga da Silveira-OAB OAB/RS 106.851, José Aquino Flôres de Camargo-OAB OAB/RS 12.586 e Leonardo Aquino Bublitz de
Camargo-OAB OAB/RS 72.733). Recorrido(s): Partido Comunista do Brasil - PC do B de Pelotas (Adv(s) Edson Luis Kossmann-OAB OAB/RS
47.301, José Antonio San Juan Cattaneo-OAB OAB/RS 22.349, Maritânia Lúcia Dallagnol-OAB OAB/RS 25.419 e Oldemar José Meneghini
Bueno-OAB OAB/RS 30.847). Decisão: “Por unanimidade, afastaram a matéria preliminar e deram provimento ao recurso, a fim de julgar
improcedente a ação.”. Ementa: RECURSO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU.
ELEIÇÃO 2016. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGREMIAÇÃO, DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO,
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR. MÉRITO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. COTAS DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. CANDIDATURA FICTÍCIA.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Preliminares rejeitadas. 1.1. Ilegitimidade ativa da
agremiação. Após o pleito, tanto a coligação como os partidos que a integraram passam a ter legitimidade concorrente para propor,
isoladamente, ações para apurar e reprimir condutas que afetaram a regularidade do processo eleitoral. Reconhecida a legitimidade. 1.2.
Decadência do direito de ação. Não configurado descumprimento dos requisitos legais para ajuizamento da ação. 1.3. Inépcia da petição
inicial. Descrição suficiente dos fatos específicos, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 1.4. Irregularidade na
representação processual do autor. Alegada impossibilidade de confirmar legitimidade do signatário, diante da ausência, nos autos, do Estatuto
da agremiação. A Resolução TSE n. 23.093/09 estabelece que a estrutura organizacional dos partidos e a composição de seus órgãos
diretivos são certificadas a partir das informações constantes no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, mantido pela Justiça
Eleitoral. No caso, a certidão extraída do sistema ratifica a legitimidade do outorgante para representar a agremiação. 2. Mérito. A reserva de
gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97 busca promover a igualdade material entre homens e mulheres, impondo aos partidos o
dever de preenchimento mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Para configurar a fraude, necessária a
demonstração inequívoca de que a candidatura tenha sido motivada com o fim exclusivo de preenchimento artificial da reserva de gênero. No
caso dos autos, indicativos de que o lançamento ao pleito foi espontâneo e de que a candidata tinha participação ativa na vida partidária e na
campanha eleitoral da agremiação. Os fatos demonstrados não são aptos para a caracterizar fraude à lei, indispensável para a configuração
do objeto da demanda. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que o fato de candidatas alcançarem pequena quantidade de votos, não
realizarem propaganda eleitoral, ou, ainda, oferecerem renúncia no curso das campanhas, não é condição suficiente, por si só, para
caracterizar burla ou fraude à norma, sob pena de restringir-se o exercício de direitos políticos com base em mera presunção. Improcedência
da ação. Provimento.
Relator: João Batista Pinto Silveira 7) Proc. Classe RE N. 883 - Recurso Eleitoral - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - Reserva
Legal de Gênero - Cargo - Vereador - Coligação Partidária - Proporcional - Cassação do Registro e do Diploma - Declaração de Nulidade de
Votos - Procedente. Procedência: Pelotas. Recorrente(s): Fabrício Ckless Tavares da Silva (Adv(s) Fabrício Ckless Tavares da Silva-OAB
OAB/RS 49.379, José Aquino Flôres de Camargo-OAB OAB/RS 12.586, Leonardo Aquino Bublitz de Camargo-OAB OAB/RS 72.733 e Pedro
Ferreira Piegas-OAB OAB/RS 79.679), Reinaldo Elias Lourenço Magalhães (Adv(s) Glendia Bertinetti Cordeiro-OAB OAB/RS 47.316, José
Aquino Flôres de Camargo-OAB OAB/RS 12.586, Leonardo Aquino Bublitz de Camargo-OAB OAB/RS 72.733 e Ruchele Vaz Porto Carrá-OAB
OAB/RS 77.607), Anderson de Freitas Garcia (Adv(s) José Aquino Flôres de Camargo-OAB OAB/RS 12.586, Leonardo Aquino Bublitz de
Camargo-OAB OAB/RS 72.733 e William Sottoriva Andreia-OAB OAB/RS 101.926), Rafael Pereira Dutra (Adv(s) Veimar Silva dos Santos-OAB
OAB/RS 97.159). Recorrido(s): Partido Comunista do Brasil - PCdoB de Pelotas (Adv(s) Edson Luis Kossmann-OAB OAB/RS 47.301, José
Antonio San Juan Cattaneo-OAB OAB/RS 22.349, Maritânia Lúcia Dallagnol-OAB OAB/RS 25.419 e Oldemar José Meneghini Bueno-OAB
OAB/RS 30.847). Decisão: “Por unanimidade, afastada a matéria preliminar, deram provimento ao recurso, para o fim de julgar improcedente a
ação.”. Ementa: RECURSOS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ELEIÇÃO 2016. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE TERCEIRO, NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGREMIAÇÃO,
DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR. MÉRITO. REGISTRO DE CANDIDATURAS. COTAS DE GÊNERO.
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ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. FRAUDE NÃO COMPROVADA.
IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO. 1. Preliminares rejeitadas. 1.1. Carência de interesse recursal de terceiro. A lei condiciona o recurso do
terceiro prejudicado à demonstração da possibilidade de a decisão atingir direito de que o recorrente se afirme titular, conforme disposto no art.
996, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O TSE tem admitido que o suplente participe do processo como assistente simples, tendo
em vista que os efeitos da decisão podem atingir a sua posição jurídica na ordem de empossamento à Câmara Legislativa. Uma vez
reconhecida a possibilidade de o interessado figurar como assistente na demanda, impõe-se a admissão de seu recurso como terceiro
prejudicado. 1.2. Nulidade da sentença por violação ao art. 492 do Códico de Processo Civil. A Súmula n. 62 do TSE prevê que os limites do
pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor.
Demonstrada correlação entre os fatos narrados na peça inicial e a decisão de mérito. 1.3. Ilegitimidade ativa da agremiação. Após o pleito,
tanto a coligação como os partidos que a integraram passam a possuir legitimidade concorrente para propor, isoladamente, ações para apurar
e reprimir condutas que afetaram a regularidade do processo eleitoral. Reconhecida a legitimidade. 1.4. Decadência do direito de ação. Não
configurado descumprimento dos requisitos legais para ajuizamento da ação. 1.5. Inépcia da petição inicial. A inicial descreve suficientemente
os fatos, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 1.6. Ausência de individualização das condutas e violação ao
contraditório e à ampla defesa. Na espécie, os candidatos impugnados são alcançados pela decisão, em face dos efeitos do indeferimento do
registro da candidatura proporcional, dado o reconhecimento da fraude à lei, independente de qualquer conduta específica. Ademais, a inicial
descreve suficientemente os fatos, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 1.7. Irregularidade na representação
processual do autor. Alegada impossibilidade de confirmar a legitimidade do signatário, em face da ausência nos autos do Estatuto da
agremiação. A Resolução TSE n. 23.093/09 estabelece que a estrutura organizacional dos partidos e a composição de seus órgãos diretivos
são certificadas a partir das informações constantes no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, mantido pela Justiça Eleitoral.
No caso, a certidão extraída do sistema ratifica a legitimidade do outorgante para representar a agremiação. 2. Mérito. A reserva de gênero
prevista no art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97 busca promover a igualdade material entre homens e mulheres, impondo aos partidos o dever de
preenchimento de o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Para configurar a fraude, necessária a
demonstração inequívoca de que a candidatura tenha sido motivada com o fim exclusivo de preenchimento artificial da reserva de gênero. No
presente caso, não demonstrado um panorama probatório robusto que, aliado às evidências de abandono da campanha, de baixo
desempenho de votos e de apoiamento eventual a terceiros, embase um juízo de procedência da demanda. Esta Corte já se pronunciou no
sentido de que o fato de candidatas alcançarem pequena quantidade de votos, ou não realizarem propaganda eleitoral, ou, ainda, oferecerem
renúncia no curso das campanhas, por si só, não é condição suficiente para caracterizar burla ou fraude à norma, sob pena de restringir-se o
exercício de direitos políticos com base em mera presunção. Improcedência da ação. Provimento.
Relator: Gerson Fischmann 8) Proc. Classe RE N. 1053 - Recurso Eleitoral - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - Reserva Legal de
Gênero - Cargo - Vereador - Coligação Partidária - Proporcional - Cassação do Registro e do Diploma - Procedente. Procedência: Pelotas.
Recorrente(s): Waldomiro Cardoso Lima (Adv(s) Fernando Panatieri de Brito-OAB OAB/RS 62.619, José Aquino Flôres de Camargo-OAB
OAB/RS 12.586 e Leonardo Aquino Bublitz de Camargo-OAB OAB/RS 72.733). Recorrido(s): Partido Comunista do Brasil - PCdoB de Pelotas
(Adv(s) Edson Luis Kossmann-OAB OAB/RS 47.301, José Antonio San Juan Cattaneo-OAB OAB/RS 22.349, Maritania Lúcia Dallagnol-OAB
OAB/RS 25.419 e Oldemar Jose Meneghini Bueno-OAB OAB/RS 30.847). Decisão: “Por unanimidade, afastaram a matéria preliminar e deram
provimento ao recurso, para julgar improcedente a ação.”. Ementa: RECURSO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FRAUDE. COTAS DE GÊNERO. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. ART. 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. ELEIÇÃO
2016. Preliminar de nulidade por ausência de notificação sobre documentos juntados na instrução. A apresentação de alegações finais pela
defesa oportuniza ciência e manifestação sobre todos os atos instrutórios. Ausência de prejuízo. O Segredo de Justiça da Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo deve perdurar até a sentença, por interpretação sistemática com o art. 93, inc. IX, da CF, que determina a
publicidade das decisões judiciais. Alegada prática de fraude com o registro de candidaturas fictícias, em relação à nominata proporcional do
partido, para o cumprimento da cota mínima de 30% por gênero. Elementos dos autos incompatíveis com a alegada fraude. Candidata
posteriormente desmotivada, mas que arrecadou recursos e obteve votos de terceiros. Evidências da real intenção de concorrer. O fato de
candidatas alcançarem pequena quantidade de votos, ou não realizarem propaganda eleitoral, não é condição suficiente, por si só, para
caracterizar burla ou fraude à norma. Provimento do recurso. Improcedência da ação.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 09.08.2018. (a) Vital Cappellari Corrent, Diretor-Geral
Substituto.

Pautas
PAUTA N. 154/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 27.08.2018 (segunda-feira, às 16:00 horas):
Relator: Luciano André Losekann 1)Proc. Classe RE N. 4052 - Recurso Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Propaganda
Partidária - Indeferimento da Petição Inicial. Procedência: Tapejara. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Jair Messias
Bolsonaro e Partido Social Liberal - PSL.
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 2)Proc. Classe RE N. 22681 - Recurso Eleitoral - Representação - Propaganda Eleitoral - Internet Pedido de Aplicação de Multa - Extinção Sem Julgamento do Mérito. Procedência: Taquari. Recorrente(s): Cássio Pereira Von Fruhauf (Adv(s)
Angelica Frühauf Capellão-OAB OAB/RS 85.138, Gustavo Mallmann Pereira-OAB OAB/RS 71.115, Italo Cordeiro Schoeder-OAB OAB/RS
54.820, Marcela Araujo Jantsch-OAB OAB/RS 91.664 e Paulo de Tarso Pereira-OAB OAB/RS 11.814). Recorrido(s): Leandro da Rosa (Adv(s)
Edward Nunes Machry-OAB OAB/RS 67.219).
Relator: Gerson Fischmann 3)Proc. Classe RC N. 267560 - Recurso Criminal - Crime Eleitoral - Pedido de Condenação Criminal.
Procedência: Portão. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): José Roque Arenhardt (Adv(s) João Andrades Carvalho-OAB
OAB/RS 52.840, Laurindo Nicolau Faoro Bueno-OAB OAB/RS 67.733 e Paulo Dutra dos Reis-OAB OAB/RS 43.088).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 09.08.2018. (a) Vital Cappellari Corrent. - Diretor-Geral
Substituto.
PAUTA N. 155/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 28.08.2018 (terça-feira, às 16:00 horas):
Relator: Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes 1)Proc. Classe PC N. 3221 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Exercício 2016. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Republicano da Ordem Social - Pros, Wambert Gomes Di Lorenzo e
Vinicius Freitas Matheus (Adv(s) Rodrigo Carvalho Neves-OAB OAB/RS 72.085).
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Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 2)Proc. Classe RE N. 5682 - Recurso Eleitoral - Representação - Doação de Recursos Acima do
Limite Legal - Pessoa Jurídica - Multa - Procedente. Procedência: Uruguaiana. Recorrente(s): Editora Cultural Informe do Conesul Ltda (Adv(s)
Marcio Nogueira Abbad-OAB OAB/RS 71.372). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Relator: Gerson Fischmann 3)Proc. Classe RC N. 2724 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Difamação Eleitoral - Pedido de
Condenação Criminal - Improcedente. Procedência: Itaqui. Recorrente(s): Antonio Carlos Lucena Beltrão (Adv(s) Antônio Carlos Lima BeltrãoOAB OAB/RS 65.322), Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Marcelo Guimarães Petrini (Adv(s) José Martins Alegre Júnior-OAB OAB/RS
60.684).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 09.08.2018. (a) Vital Cappellari Corrent. - Diretor-Geral
Substituto.
PAUTA N. 156/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 29.08.2018 (quarta-feira, às 13:30 horas):
Relatora: Marilene Bonzanini 1)Proc. Classe RE N. 5810 - Recurso Eleitoral - Representação - Doação de Recursos Acima do Limite Legal Pessoa Física - Multa - Procedente. Procedência: Viadutos. Recorrente(s): Edison Roberto Demarco (Adv(s) João Antônio Dallagnol-OAB
OAB/RS 90.344). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Relator: João Batista Pinto Silveira 2)Proc. Classe RE N. 5448 - Recurso Eleitoral - Representação - Doação de Recursos Acima do Limite
Legal - Pessoa Física - Multa - Procedente. Procedência: Novo Hamburgo. Recorrente(s): Pedro André Arenhardt (Adv(s) Anelise Brauch-OAB
OAB/RS 62.804 e Deiwid Amaral da Luz-OAB OAB/RS 95.241). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Relator: Gerson Fischmann 3)Proc. Classe RE N. 59902 - Recurso Eleitoral - Representação - Abuso - de Poder Econômico - Captação
Ilícita de Sufrágio - Pedido de Cassação de Registro - Pedido de Declaração de Inelegibilidade - Pedido de Aplicação de Multa - Parcialmente
Procedente - Cassação de Registro - Multa. Procedência: Ibiraiaras. Recorrente(s): Coligação Juntos Sempre Ibiraiaras Pra Frente (PTB - PP PT - PSDB), Daniela Xavier, Douglas Rossoni e Eliziano Migliavacca (Adv(s) Alexsandro Cardias Dal'Molin-OAB OAB/RS 73.164, Henrique
Garbin-OAB OAB/RS 81.370 e Rodrigo André Radin-OAB OAB/RS 57.639), Coligação Gente Como a Gente Trabalhando Para Todos (PMDB DEM - PDT - PCdoB) (Adv(s) Évelin de Araujo Clímaco-OAB OAB/RS 97.371 e Moisés Leite-OAB OAB/RS 51.017). Recorrido(s): Coligação
Juntos Sempre Ibiraiaras Pra Frente (PTB - PP - PT - PSDB), Daniela Xavier, Douglas Rossoni e Eliziano Migliavacca (Adv(s) Alexsandro
Cardias Dal'Molin-OAB OAB/RS 73.164, Henrique Garbin-OAB OAB/RS 81.370 e Rodrigo André Radin-OAB OAB/RS 57.639), Coligação
Gente Como a Gente Trabalhando Para Todos (PMDB - DEM - PDT - PCdoB) (Adv(s) Évelin de Araujo Clímaco-OAB OAB/RS 97.371 e
Moisés Leite-OAB OAB/RS 51.017).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 09.08.2018. (a) Vital Cappellari Corrent. - Diretor-Geral
Substituto.
PAUTA N. 157/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 30.08.2018 (quinta-feira, às 16:00 horas):
Relator: Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes 1)Proc. Classe RE N. 24780 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Candidato Cargo - Vereador - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: D/C. Recorrente(s): Anderson Alberto Martins Ott (Adv(s) Julyana Vaz
Pinto-OAB OAB/RS 80.238). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Gerson Fischmann 2)Proc. Classe RC N. 8076 - Recurso Criminal - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude - Parcial Procedência.
Procedência: Ijuí. Recorrente(s): Luiz Varaschini (Adv(s) Jose Mauricio de Almeida Arbo-OAB OAB/RS 47.915), Carla Cristiane Watthier
(Adv(s) Mateus André Zambonato-OAB OAB/RS 61.550). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Relator: Gerson Fischmann 3)Proc. Classe RE N. 756 - Recurso Eleitoral - Alistamento Eleitoral - Transferência de Domicílio Eleitoral.
Procedência: Santo Cristo. Recorrente(s): Osmar Fabio Dillmann (Adv(s) Claudia Fernanda Veiga de Mendonça-OAB OAB/Gb 103.915,
Débora Cristina Lermen-OAB OAB/Gb 101.912, Fábio Gustavo Kensy-OAB OAB/Gb 66.913, Fernando Luis Diel-OAB OAB/AC 68.272,
Leonardo Lenz Werlang-OAB OAB/RS 68.174 e Vanusa Gervasio-OAB OAB/Gb 104.567). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 09.08.2018. (a) Vital Cappellari Corrent. - Diretor-Geral
Substituto.
PAUTA N. 153/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 21.08.2018 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relatora: Marilene Bonzanini 1)Proc. Classe RE N. 82429 - Recurso Eleitoral - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Abuso - de Poder
Econômico - Captação Ilícita de Sufrágio - Pedido de Declaração de Inelegibilidade - Pedido de Aplicação de Multa. Procedência: Vacaria.
Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Adelar Bernardi Gonçalves (Adv(s) César Augusto Michel dos Santos-OAB OAB/RS
49.279, Otto Junior Barreto-OAB OAB/RS 49.094 e Samuel A. Michels dos Santos-OAB OAB/RS 98.043), Jane Pinto Adreola Oliboni e Carlos
Alberto da Silva Oliveira (Adv(s) Fernanda Motta Paim-OAB OAB/RS 48.153, Mariane Andrade Mondadori-OAB OAB/RS 98.706, Monique
Ferrarese Stedile Ribeiro-OAB OAB/RS 93.249 e Teodoro Stedile Ribeiro-OAB OAB/RS 17.347).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 09.08.2018. (a) Vital Cappellari Corrent. - Diretor-Geral
Substituto.
PAUTA N. 158/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 31.08.2018 (sexta-feira, às 16:00 horas):
Relator: Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes 1)Proc. Classe RE N. 1666 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício
Financeiro - de Partido Político - Exercício 2015 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Santiago. Recorrente(s): Partido
Progressita - PP de Santiago (Adv(s) Luiz Felipe Biermann Pinto-OAB OAB/RS 58.154 e Valdir Amaral Pinto-OAB OAB/RS 7.319).
Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: João Batista Pinto Silveira 2)Proc. Classe RE N. 6230 - Recurso Eleitoral - Representação - Doação de Recursos Acima do Limite
Legal - Pessoa Física - Multa - Suspensão dos Direitos Políticos - Procedente. Procedência: Santa Maria. Recorrente(s): Luis Airto Leiria Uberti
(Adv(s) Antônio Pedro Fouchard Pimenta-OAB OAB/Gb 82.792 e Clory Monteiro Marques Pimenta-OAB OAB/RS 66.580). Recorrido(s):
Ministério Público 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, Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2018, Número: 144, Página: 8

Relator: Gerson Fischmann 3)Proc. Classe RE N. 3008 - Recurso Eleitoral - Representação - Doação de Recursos Acima do Limite Legal Pessoa Física - Multa - Procedente. Procedência: São Francisco de Assis. Recorrente(s): Sandra Ivana Froner Schroer (Adv(s) Eduardo Vieira
Martins-OAB OAB/RS 86.176 e Gilberto Vieira Martins-OAB OAB/RS 81.274). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 09.08.2018. (a) Vital Cappellari Corrent. - Diretor-Geral
Substituto.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 2358-56.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 419522014
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO
Interessado(s): MOACIR DA ROSA ALVES, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 5567 (Adv(s) Divo Munhoz Marquezini OAB/RS 38.146,
Robson Luis Zinn OAB/RS 53.371 e Rodrigo Carvalho Neves OAB/RS 72.085)
Vistos, etc.
MOACIR DA ROSA ALVES, por seu procurador, nos autos da prestação de contas de campanha da eleição de 2014, na qual foi deferido
pedido de parcelamento do valor de atualizado de R$ 2.984,56 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) a ser
recolhido ao Tesouro Nacional, requer a disponibilização de guia de recolhimento da primeira parcela, tendo em vista a impossibilidade de
efetuar o pagamento na data aprazada no documento.
Decido.
Defiro o pedido.
Forneça-se a guia de recolhimento da primeira parcela com vencimento em 10 (dez) dias, contados da intimação do procurador da parte
interessada.
Intime-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 7 de agosto de 2018.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PC N. 35-73.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 188932017
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016
Interessado(s): CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA (Adv(s) Alberto Albiero Junior OAB/RS 49.173, Daniela Maidana da Silva OAB/RS 56.019
e Marco Aurélio Lima Viola OAB/RS 87.866), PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU e JULIO CÉZAR LEIRIAS
FLORES (Adv(s) Alberto Albiero Junior OAB/RS 49.173, Daniela Maidana da Silva OAB/RS 56.019, Ivan Coelho Musiuk OAB/RS 59.971,
Marco Aurélio Lima Viola OAB/RS 87.866 e Rebeca de Oliveira Lima Monteiro OAB/SP 401.806)
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas do Diretório Regional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado -PSTU, pertinentes ao exercício
financeiro de 2016, com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 395,74 (trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos),
conforme demonstrativos de fls. 187-191).
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TSE n. 23.546/17, art. 60, I, "b" e na Resolução TRE-RS n. 298/17, art.
13, determino A INTIMAÇÃO das partes interessadas, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o
recolhimento do valor integral do débito, através de GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeiram o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 7 de agosto de 2018.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
Presidente do TRE-RS
PROCESSO 0600667-16.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JORGE LUIS DALL AGNOL PARTES: INTERESSADO: PARTIDO VERDE - PV
Advogado: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
Vistos etc.
Trata-se de petição do PARTIDO VERDE, Diretório Estadual, requerendo seja desconsiderada a as retificações da Ata da Convenção
Partidária, transmitida via sistema CANDEX. às 02h e 55minutos do dia 05 de agosto de 2018.
Decido.
Verificando-se o referido sistema, observa-se que a agremiação enviou, ao todo, quatro arquivos com diferentes versões da ata da convenção
partidária no sistema CANDEX.
De forma a evitar-se possíveis conflitos entre os referidos documentos e o futuro Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP,
a ser apresentado, intime-se o advogado da agremiação, por meio do endereço de correio eletrônico constante na procuração anexa à petição
(com cópia da indicação dos arquivos recebidos no referido sistema), para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, indique, que forma
inequívoca, quais dos documentos enviados deverão ser considerados para fins de publicação e análise por esta Justiça Eleitoral.
Restando silente, considere-se para publicação e demais procedimentos a última ata recebida por este Tribunal.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 07 de agosto de 2018.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL´AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
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Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 175/2018
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Antonio Carlos de Castro Neves Tavares, Juiz Eleitoral da
032ª ZE - Palmeira das Missões/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Bruno Barcellos de Almeira, Juiz Eleitoral da 025ª ZE Jaguarão/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Cristiane Diel Strelau, Juíza Eleitoral da 123ªZE - Pedro
Osório/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Davi de Sousa Lopes, Juiz Eleitoral da 144ª ZE Planalto/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Eduardo Marroni Gabriel, Juiz Eleitoral da 168ª ZE - São
Valentim/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Guilherme Eugênio Mafassioli Corrêa, Juiz Eleitoral da 023ª
ZE - Ijuí/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Juliana Neves Capiotti, Juíza Eleitoral da 049ª ZE - São
Gabriel/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Laura Ruschel Anes Lira, Juíza Eleitoral da 102ªZE - Santo
Cristo/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Lilian Raquel Bozza Pianezzola, Juíza Eleitoral da 100ª ZE Tapejara/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Márcio Moreira Paranhos Dias, Juiz Eleitoral da 096ª ZE Cerro Largo/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Márcio Roberto Muller, Juiz Eleitoral da 141ª ZE - Santo
Antônio das Missões/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Marco Aurélio Antunes dos Santos, Juiz Eleitoral da 132ªZE
- Seberi/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Marilene Parizotto Campagna, Juíza Eleitoral da 064ªZE Rodeio Bonito/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Michael Luciano Vedia Porfirio, Juiz Eleitoral da 103ª ZE São José do Ouro/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Naira Melkis Pereira Caminha, Juíza Eleitoral da 007ªZE Bagé/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Patrícia Dorigoni Hartmann, Juiz Eleitoral da 043ª ZE Santa Vitória do Palmar/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Rafael Echevarria Borba, Juiz Eleitoral da 070ªZE - Getúlio
Vargas/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Ruggiero Rascovetzki Saciloto, Juiz Eleitoral da 140ª ZE Coronel Bicaco/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Sucilene Engler Werle, Juíza Eleitoral da 086ª ZE - Três
Passos/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Suelen Caetano de Oliveira, Juíza Eleitoral da 166ª ZE Campina das Missões/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Tarcísio Rosendo Paiva, Juiz Eleitoral da 099ª ZE Nonoai/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50
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Tomás Silveira Martins Hartmann, Juiz Eleitoral da 079ª ZE
- São Francisco de Assis/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

Vanessa Lima Medeiros Trevisol, Juíza Eleitoral da 042ª ZE
- Santa Rosa/RS

3,5

R$ 665,00

R$ 2.327,50

R$ 53.532,50

TOTAL:
15 a 18-8-2018

DESLOCAMENTO:
DESTINO:

Porto Alegre/RS

MOTIVO:

Turma 2, parte 2, do Curso de Aperfeiçoamento de Magistrados (CAM), de 15
a 17-8-2018. Proc.: 1333/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Pleitos Eleitorais

Este ato revoga o ACD n. 171/2018.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 06-8-2018.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
PRESIDENTE.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 174/2018
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Afonço Carlos Bierhals, Juiz Eleitoral da 010ª ZE Cachoeira do Sul/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Ana Cristina Frighetto Crossi, Juíza Eleitoral da 128ª ZE Passo Fundo/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Ana Paula Caimi, Juíza Eleitoral da 033ª ZE - Passo
Fundo/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Ana Paula Della Latta, Juíza Eleitoral da 137ª ZE - São
Marcos/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Anabel Pereira, Juíza Eleitoral da 156ª ZE - Palmares do
Sul/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Ângela Lucian, Juíza Eleitoral da 125ª ZE - Teutônia/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Christian Karam da Conceição, Juiz Eleitoral da 014ª ZE Canguçu/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Christiane Tagliani Marques, Juíza Eleitoral da 008ª ZE Bento Gonçalves/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Cláudia Bampi, Juíza Eleitoral da 061ªZE - Farroupilha/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Cleusa Maria Ludwig, Juíza Eleitoral da 019ª ZE Encruzilha do Sul/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Cristiano Eduardo Meincke, Juiz Eleitoral da 053ª ZE Sobradinho/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Daniel da Silva
Espumoso/RS

-

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Emerson Silveira Mota, Juiz Eleitoral da 110ª ZE Tramandaí?RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Fabiana Fiori Hallal, Juíza Eleitoral da 164ª ZE - Pelotas/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Luz,

Juiz

Eleitoral

da

004ªZE
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Fernanda Rezende Spenner, Juíza Eleitoral da 075ªZE Nova Prata/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Letícia Bernardes da Silva, Juíza Eleitoral da 162ªZE Santa Cruz do Sul/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Luciano Barcelos Couto, Juiz Eleitoral da 041ª ZE - Santa
Maria/Rs

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Marcela Pereira da Silva, Juíza Eleitoral da 082ª ZE - São
Sepé/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Márcia Rita de Oliveira Mainardi, Juíza Eleitoral da 154ª ZE
- Arroio do Tigre/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Mariana Machado Pacheco, Juíza Eleitoral da 138ªZE Casca/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Milene Fróes Rodrigues Dal Bó, Juíza Eleitoral da 169ª ZE Caxias do Sul/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Nilton Luis Elsenbruch Filomena, Juiz Eleitoral da 006ªZE Antônio Prado/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Renata Dumont Peixoto Lima, Juíza Eleitoral da 022ª ZE Guaporé/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Rita de Cássia Muller, Juíza Eleitoral da 060ª ZE Pelotas/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Rodrigo de Azevedo Bortoli, Juiz Eleitoral da 029ª ZE Lajeado/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Rosane Ben da Costa, Juíza Eleitoral da 085ª ZE Torres/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Sílvio Viezzer, Juiz Eleitoral da 136ª ZE - Caxias do Sul/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Simone Ribeiro Chalela, Juíza Eleitoral da 065ª ZE Canela/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50

Vanessa Silva de Oliveira, Juíza Eleitoral da 080ª ZE - São
Lourenço do Sul/RS

2,5

R$ 665,00

R$ 1.662,50
R$ 48.212,50

TOTAL:
DESLOCAMENTO:

15 a 17-8-2018

DESTINO:

Porto Alegre/RS

MOTIVO:

Turma 2, parte 1, do Curso de Aperfeiçoamento de Magistrados (CAM), de 15
a 17-8-2018. Proc.: 1333/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Pleitos Eleitorais

Este ato revoga o ACD n. 170/2018.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 01-8-2018.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
PRESIDENTE.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 183/2018
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

Micael

Martins

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

Furtado, 2,5

R$ 420,00

ADICIONAL

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Ida:

R$ 1.386,00

-R$ 103,40

R$ 1.282,60
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Especializado - Operação de
Computadores,
Classe
C,
Padrão 12
Sandro Duarte da Silva, Chefe 2,5
da Seção de Análise e
Desenvolvimento (FC-6)
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R$ 168,00;
Retorno:
R$ 168,00
R$ 420,00

TOTAL:

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

R$ 1.386,00

-R$ 103,40

R$ 1.282,60

R$ 2.772,00

-R$ 206,80

R$ 2.565,20

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

São Paulo-SP
13 a 15-8-2018

MOTIVO:

Participar da Conferência Gartner - Segurança e Gestão de Riscos, nos dias 14 e 15-8-2018.
Proc.: 1060/2018.

Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 08-8-2018.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ZONAS ELEITORAIS

2ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 014/2018 - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - CONVOCAÇÃO DE ESCRUTINADORES E AUXILIARES DE ESCRUTÍNIO
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) ANTONIO CARLOS ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA, MM. Juiz(a) Eleitoral desta 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, em conformidade com o disposto no art. 38º do Código
Eleitoral, combinado com Resolução TSE n. 23.554/17, convocou os Escrutinadores e Auxiliares de Escrutínio desta Junta Eleitoral, da qual é
Presidente, para a apuração das Eleições Gerais 2018, no 1º turno e 2º turno, se houver, os cidadãos abaixo relacionados com os respectivos
números de títulos e funções:
ADRIANA OSORIO ROSA - 023396010469 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS
LORENA CORREA DA SILVA - 004708890400 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS
JOSE VALIM BEMFICA FILHO - 023317880442 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS
CLEITON VICTORIA - 281906790132 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS
IRANI SILVEIRA DE OLIVEIRA - 036022780400 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS
MARCO ANTONIO COELHO - 000005812291 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA - 053002950442 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS
ANELIZE MALLMANN MENDES -090447360400 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS
LUIS ANTONIO WUNDERLICH DOS SANTOS - 047782830485 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS
ROGERIO SILVA ARAUJO - 061289070485 - AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS
LUCIANE PERSCH - 059990990469 - ESCRUTINADOR
ADAMO MARISVALDO DA SILVA SOARES - 065531640477 - ESCRUTINADOR
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Excelentíssimo (a) Senhor(a) Juiz Eleitoral publicar o presente
Edital, que vai afixado no local de costume, podendo qualquer partido ou coligação oferecer, no prazo de três dias, impugnação motivada às
nomeações feitas.
Dado e passado nesta Cidade de Porto Alegre em 07 de agosto de 2018. Eu, MARCIA ANGELITA COELHO, Chefe de Cartório da 2ª Zona
Eleitoral, subscrevo.
ANTONIO CARLOS ANTUNES DO NASCIMENTO E SILVA,
Juiz(a) Eleitoral da 2ª Zona.

3ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 052/2018 - 3ªZE/RS
Processo: PC - 4489 - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
Juiz Eleitoral: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Procedência: Viadutos/RS
Número Único: 44-89.2018.6.21.0003
Partido(s) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Responsável(s) : CESAR LUIZ BOSCO e NATANAEL CARLOS SGANZERLA
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Vistos,
(...)
7. Por fim, nenhuma providência mais necessária, seja de ofício ou por provocação do MPE, abertura de vista aos interessados para
manifestação em 3 (três) dias sobre as informações e documentos apresentados nos autos.
8. Após, voltem conclusos.
Gaurama, 26 de junho de 2018.
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS,
Juiz Eleitoral da 3ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 053/2018 - 3ªZE/RS
Processo: PC - 4744 - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Juiz Eleitoral: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Procedência: Centenário/RS
Número Único: 47-44.2018.6.21.0003
Partido(s) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Responsável(s) : GENTIL BIS e DANILO VANOT
Vistos,
(...)
7. Por fim, nenhuma providência mais necessária, seja de ofício ou por provocação do MPE, abertura de vista aos interessados para
manifestação em 3 (três) dias sobre as informações e documentos apresentados nos autos.
8. Após, voltem conclusos.
Gaurama, 10 de julho de 2018.
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS,
Juiz Eleitoral da 3ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 054/2018 - 3ªZE/RS
Processo: PC - 4574 - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO 2017
Juiz Eleitoral: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Procedência: Gaurama/RS
Número Único: 45-74.2018.6.21.0003
Partido(s) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Responsável(s) : CLAIR ANTONIO MADEY, ANTÔNIO GENUIR DA SILVA, VALMIR LUIS ROMMEL e MILTON JOSÉ BERNSTEIN
Vistos,
(...)
7. Por fim, nenhuma providência mais necessária, seja de ofício ou por provocação do MPE, abertura de vista aos interessados para
manifestação em 3 (três) dias sobre as informações e documentos apresentados nos autos.
8. Após, voltem conclusos.
Gaurama, 26 de junho de 2018.
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS,
Juiz Eleitoral da 3ª ZE.

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 222/2018 - 5 ZE/RS
Processo Classe n. 17-71.2016.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015
Procedência: Alegrete
Juíza Eleitoral: LILIAN PAULA FRANZMANN
Partido(s) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (Adv(s) RAFAEL FARACO SOUZA-OAB 66729)
Responsável(s) : JEAN RAFAEL PINTO DA SILVEIRA (Adv(s) Sivens Henrique Gomes Carvalho-OAB 029069), ALBERTO PINHEIRO
MACHADO PRATES, CESAR NEREU RIBAS DE MATOS e ELEU ROSA DE MENEZES (Adv(s) Sivens Henrique Gomes Carvalho-OAB
29069)
Vistos (...)
Juntada a informação pela Análise Técnica (folhas 131/132), determino vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum
de 3 (três) dias, nos termos do artigo 40 da Resolução TSE n. 23.546/2017 (...).
Alegrete, 07 de agosto de 2018.
LILIAN PAULA FRANZMANN
Juíza Eleitoral da 005ª ZE
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9ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2018 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 78-17.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DEM - EXERCÍCIO 2015
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) GUSTAVO DE SOUZA MARQUES-OAB 98.586)
RESPONSÁVEL(S) : JOEL ILHA RIBEIRO E MARCIA PEREIRA RIBEIRO
Vistos,
Cuida-se de prestação de contas partidária do DEM de Caçapava do Sul, relativa ao exercício de 2015, apresentada em 01/08/2016.
A presente prestação, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/14 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado.
Em relatório preliminar, identificada a não apresentação da totalidade das peças obrigatórias, foi intimado o partido para correção (fl. 60).
O partido apresentou parcialmente as peça requeridas (fl. 65/67).
Foi trazido aos autos pelo examinador (fl. 68), o relatório com pedido de diligências em razão da existência de irregularidades (art. 36, IV da
Res. TSE nº. 23.546/17).
É o relatório.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO do DEM de Caçapava do
Sul e seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor do
exame, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Caçapava do Sul, 03 de agosto de 2018
JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2018 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-89.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSB - EXERCÍCIO 2015
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) WAGNER CASTRO-OAB 68.162)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ AMILCAR MOREIRA CABRAL E JOÃO RUI DIAS NUNES (ADV(S) ANA PAULA PELLIZZER TEIXEIRA-OAB
46799)
Vistos,
Cuida-se de prestação de contas partidária do PSB de Lavras do Sul, relativa ao exercício de 2015, apresentada em 27/04/2016.
A presente prestação, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado.
Em relatório preliminar, identificada a não apresentação da totalidade das peças obrigatórias, foi intimado o partido para correção (fl.172).
O partido junto a documentação requerida (fl. 177/182).
Foi trazido aos autos pelo examinador (fl. 183) o relatório com pedido de diligências, em razão da existência de irregularidades (art. 36, III da
Res. TSE nº. 23.546/17).
É o relatório.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO do PSB de Lavras do Sul e
seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor do
exame, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Caçapava do Sul, 03 de agosto de 2018
JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2018 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-79.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PMDB - CAÇAPAVA DO SUL - EXERCÍCIO 2014
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) LUIS CARLOS TASCHETTO-OAB 28600)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS CARLOS TASCHETTO E FRANCISCO OLAVO LEÃO DIAS (ADV(S) PEDRO MARQUES TEIXEIRA-OAB 088885)
Vistos,
Cuida-se de prestação de contas partidária do MDB de Caçapava do Sul, relativa ao exercício de 2014, apresentada em 27/04/2015.
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A presente prestação, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841, de 22 de junho de 2004 (art. 65, I
da Res. TSE nº. 23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela
incidência do princípio do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado.
Publicado Edital (fl. 86), atendendo o exigido no art. 31, §3º da Res. 23.546/17, não foram apresentadas impugnações.
Em relatório preliminar, identificada a não apresentação da totalidade das peças obrigatórias, foi intimado o partido para correção.
Transcorrido o prazo para complementação, o partido manteve-se omisso.
Foi trazido aos autos pelo examinador (fl. 112), o relatório preliminar, com pedido de diligências em razão da existência de impropriedades (art.
36, III da Res. TSE nº. 23.546/17).
É o relatório.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO do MDB de Caçapava do
Sul e seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor do
exame, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Caçapava do Sul, 03 de agosto de 2018
JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2018 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-04.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PT - SANTANA DA BOA VISTA - 2015
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) FÁBIO GARCIA GÓES-OAB 103995)
RESPONSÁVEL(S) : PAMELA URRUTH DE MELO (ADV(S) FÁBIO GARCIA DE GÓES-OAB 103.995), GEREMIAS BATISTA DE FREITAS
(ADV(S) FÁBIO GARCIA GÓES-OAB 103995), JÚLIO CÉSAR ROSA FARIAS
Vistos,
Cuida-se de prestação de contas partidária do PT de Santana da Boa Vista, relativa ao exercício de 2015, apresentada em 05/07/2016.
A presente prestação, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/14 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado.
Publicado Edital (fl. 88), atendendo o exigido no art. 31, §3º da Res. 23.546/17, não foram apresentadas impugnações.
Em relatório preliminar, identificada a não apresentação da totalidade das peças obrigatórias, foi intimado o partido para correção (fl. 112).
Transcorrido o prazo para complementação, o partido manteve-se omisso (fl. 116).
Foi trazido aos autos pelo examinador (fl. 117), o relatório com pedido de diligências, em razão da existência de impropriedades (art. 36, III da
Res. TSE nº. 23.546/17).
É o relatório.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO do PT de Santana da Boa
Vista e seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor
do exame, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Caçapava do Sul, 03 de agosto de 2018
JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2018 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-10.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PT - SANTANA DA BOA VISTA - EXERCÍCIO 2014
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) FÁBIO GARCIA GÓES-OAB 103995)
RESPONSÁVEL(S) : GEREMIAS BATISTA DE FREITAS (ADV(S) FÁBIO GARCIA GÓES-OAB 103995 E JOSÉ ALTER RODRIGUES
CARVALHO-OAB 14241), PAMELA URRUTH MELO, JÚLIO CÉSAR ROSA FARIAS E EMILIANO LAURO DIAS URRUTH (ADV(S) FÁBIO
GARCIA GÓES-OAB 103995)
Vistos,
Cuida-se de prestação de contas partidária do PT de Santana da Boa Vista, relativa ao exercício de 2014, apresentada em 29/09/2015.
A presente prestação, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado.
Em relatório preliminar, identificada a não apresentação da totalidade das peças obrigatórias, foi intimado o partido para correção (fl. 107).
Transcorrido o prazo para complementação, o partido manteve-se omisso (fl. 110).
Foi trazido aos autos pelo examinador (fl. 111), o relatório com pedido de diligências, em razão da existência de impropriedades (art. 36, III da
Res. TSE nº. 23.546/17).
É o relatório.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO do PT de Santana da Boa
Vista e seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor
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, Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2018, Número: 144, Página: 16

do exame, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Caçapava do Sul, 03 de agosto de 2018
JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2018 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-11.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSB - SANTANA DA BOA VISTA - EXERCÍCIO 2013
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) SÍLVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71822)
RESPONSÁVEL(S) : DERLI OLIVEIRA DE MELO E FERNANDA GARCIA FREITAS (ADV(S) SILVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71822)
Vistos,
Cuida-se de prestação de contas partidária do PSB de Santana da Boa Vista, relativa ao exercício de 2013, apresentada em 10/06/2015.
A presente prestação, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado.
Em relatório preliminar, identificada a não apresentação da totalidade das peças obrigatórias, foi intimado o partido para correção (fl. 130).
Transcorrido o prazo para complementação, o partido manteve-se omisso (fl. 134).
Foi trazido aos autos pelo examinador (fl. 136) o relatório com pedido de diligências, em razão da existência de irregularidades (art. 36, III da
Res. TSE nº. 23.546/17).
É o relatório.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO do PSB de Santana da Boa
Vista e seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor
do exame, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Caçapava do Sul, 03 de agosto de 2018
JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2018 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-05.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSD - EXERCÍCIO 2015
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) JOÃO CARLOS MACIEL-OAB 14218)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS MACIEL, BEN-HUR FERREIRA MARQUES E PRISCILA GOMES VIVIAN (ADV(S) JOÃO CARLOS
MACIEL-OAB 14218)
Vistos,
Cuida-se de prestação de contas partidária do PSD de Caçapava do Sul, relativa ao exercício de 2015, apresentada em 15/06/2016.
A presente prestação, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/14 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado.
Publicado Edital (fl. 50/51), atendendo o exigido no art. 31, §3º da Res. 23.546/17, não foram apresentadas impugnações.
Em relatório preliminar, identificada a não apresentação da totalidade das peças obrigatórias, foi intimado o partido para correção (fl. 76).
Transcorrido o prazo para complementação, o partido manteve-se omisso (fl. 80).
Foi trazido aos autos pelo examinador (fl. 81), o relatório com pedido de diligências em razão da existência de impropriedades (art. 36, III da
Res. TSE nº. 23.546/17).
É o relatório.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO do PSD de Caçapava do
Sul e seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor do
exame, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Caçapava do Sul, 03 de agosto de 2018
JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 044/2018 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-71.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PDT - CAÇAPAVA DO SUL - 2015
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANI AMESTOY DA SILVA, FRANCISCO DE PAULO DUTRA HENRIQUES E LUCIANA MESSAGIO DA ROSA
(ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423), CARLOS RENI VIEIRA DE ARAUJO
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Vistos,
Cuida-se de prestação de contas partidária do PDT de Caçapava do Sul, relativa ao exercício de 2015, apresentada em 07/07/2016.
A presente prestação, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/14 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado.
Publicado Edital (fl. 126), atendendo o exigido no art. 31, §3º da Res. 23.546/17, não foram apresentadas impugnações.
Em relatório preliminar, identificada a não apresentação da totalidade das peças obrigatórias, foi intimado o partido para correção (fl. 152).
O partido apresentou parcialmente as peças solicitadas (fl.156/160).
Foi trazido aos autos pelo examinador (fl. 161), o relatório com pedido de diligências em razão da existência de impropriedades (art. 36, III da
Res. TSE nº. 23.546/17).
É o relatório.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO do PDT de Caçapava do
Sul e seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor do
exame, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Caçapava do Sul, 03 de agosto de 2018
JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 009ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 231/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 81-32.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Cabrais
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE NOVO CABRAIS (ADV(S) ADAIANA A. DO N. GOMES-OAB 92353,
DAIANA QUELI KNOD-OAB 104128, MARCO ANTONIO ISER-OAB 41449 E VANESSA FERREIRA GOMES-OAB 100650)
RESPONSÁVEL(S) : SÉRGIO LUIZ FERNANDES DA ROSA E JOÃO BRENO ALVES (ADV(S) ADAIANA A. DO N. GOMES-OAB 92353,
DAIANA QUELI KNOD-OAB 104128, MARCO ANTONIO ISER-OAB 41449 E VANESSA FERREIRA GOMES-OAB 100650)
Vistos etc.
O MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Novo Cabrais-RS apresentou sua prestação de contas referente ao exercício
financeiro de 2016 (fls. 03-11).
A unidade técnica, após a publicação das peças contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado) efetuou exame preliminar (fls.
33-35), notificando o partido e seus responsáveis para que complementassem a documentação.
Após a juntada de documentos pela agremiação (fls. 42-65), o órgão técnico solicitou a realização das diligências do art. 35, § 3º, inc. I, da
Resolução TSE n. 23.464/15 (fls. 73-75), havendo nova manifestação do partido (fls. 81-85), ao que se seguiu exame complementar (fls. 9092) das contas e nova manifestação das partes (fls. 96-96v).
Em seguida, foi exarado parecer conclusivo pela aprovação das contas, com ressalvas (fls. 99-100).
Tendo vista dos autos, o Ministério Público opinou pela aprovação da contabilidade, com ressalvas (fls. 103-104).
Não verificada a hipótese de impugnação, pendente de análise, ou irregularidade identificada em sede de parecer das contas, vieram os autos
conclusos para o decisório.
É O RELATÓRIO. Passo a analisar.
Cuida-se de prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Novo Cabrais relativas ao exercício de 2016.
O parecer técnico conclusivo indicou a inexistência de irregularidade nas contas, aduzindo terem sido detectadas as seguintes impropriedades:
1) apresentado Demonstrativo de Sobras de Campanha de fls. 84 sem a discriminação correta dos valores recebidos sob tal rubrica. Foi
detectada a movimentação total de R$135,14, conforme extrato bancário de fls. 76. Houve inobservância do disposto no art. 29, inciso XVII da
Res. TSE n. 23.464/2015, que estabelece:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
XVII – Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e os a receber;
Tal falha, contudo, não importou em prejuízo à regularidade das contas - tampouco, importou em afetação à sua consistência e confiabilidade,
pelos seguintes motivos: i. os valores recebidos foram discriminados na totalidade de recursos movimentados pela agremiação partidária,
conforme a peça Demonstração do Resultado de fls. 04; ii. o importe não discriminado foi insignificante; iii. houve boa-fé da agremiação em
reconhecer a falha no demonstrativo de sobras de campanha, conforme manifestação de fls. 96v. Assim, entendo pela simples anotação de
ressalva nas contas já que verificada impropriedade de natureza formal;
2) omissão de informação na Relação de Contas bancárias de fls. 43 da conta n. 617685101, agência 1056. Inobservância do disposto no art.
29, inciso III, da Res.TSE n. 23464/2015 c/c §6º do mesmo artigo:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
(...)
III – relação das contas bancárias abertas;
c/c
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§ 6º A documentação da prestação de contas deve ser apresentada de forma sequenciada, de modo que os comprovantes de receitas e
gastos mantenham a cronologia da movimentação financeira, individualizada por conta bancária, acompanhados, quando for o caso, da
respectiva nota explicativa e dos demais meios de prova.
A omissão, contudo, é pouco relevante já que identificada movimentação do pequeno importe de R$4,70, fato que não prejudica a consistência
e a regularidade das contas, ensejando a simples anotação de ressalva.
Portanto, comprovada a origem e a licitude dos recursos utilizados pelo partido, as contas mostram-se regulares e merecem ser aprovadas,
com as ressalvas acima alinhavadas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS, com ressalvas, as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Novo Cabrais,
referente ao exercício de 2016, fulcro no art. 46, II, da Resolução do TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Intime-se.
Registre-se.
Após, com o trânsito em julgado, promovam-se os registros pertinentes e arquive-se.
Cachoeira do Sul, 09 de agosto de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 232/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 89-09.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2014 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE NOVO CABRAIS (ADV(S) LISANDRO SANTOS MACHADOOAB 78927)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA IEDA STRECK E GELSON MACHADO (ADV(S) LISANDRO SANTOS MACHADO-OAB 78927)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício de 2014, apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB do município de Novo Cabrais-RS.
O feito inicou-se com a informação da omissão da agremiação partidária em prestar contas do exercício de 2014.
Em face da omissão foi determinada a imediata suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário, com a notificação dos diretórios
nacional e estadual do partido.
Nesse ínterim, a agremiação juntou as peças e demonstrativos das contas anuais de 2014 (fls. 15 a 23), bem como os instrumentos de
procuração para os dirigentes responsáveis.
Com a apresentação das contas e a regularização da representação processual de todas as partes, determinou-se a publicação do balanço
patrimonial e da demonstração do resultado apresentados, por edital, e seu encaminhamento ao MPE, por cota de recebimento nos autos.
Cumpridas as diligências e decorrido in albis o prazo para impugnação das contas, procedeu-se ao exame preliminar das contas, no qual
elencadas as peças e demonstrativos ausentes.
Intimadas as partes, foram intempestivamente apresentadas as peças (certidão de fls. 57).
Procedeu o cartório no exame das contas, oportunidade em que solicitadas diligências para esclarecimento de eventuais irregularidades e
impropriedades identificadas.
Intimadas as partes, foi apresentada manifestação aduzindo a ausência de conta bancária, a inexistência de extratos bancários e dos livros
contábeis, devido à ausência de movimentação de financeira.
Examinadas as contas em confronto com a manifestação das partes, opinou-se pela desaprovação das contas, em face das irregularidades
detectadas.
Deu-se vista ao MPE, que, no mesmo sentido, opinou pela desaprovação das contas.
Em face das irregularidades detectadas no parecer das contas do cartório eleitoral e do MPE, foi determinada a intimação das partes, na
pessoa de seu procurador, para apresentação de defesa acerca das irregularidades alinhavadas em sede de parecer conclusivo.
Certificado o decurso do prazo para a defesa, em face do silêncio das partes, deu-se por encerrada a produção de provas e foi aberto o prazo
para alegações finais.
Intimados, decorreu in albis o prazo para alegações finais.
Os autos foram com vista ao MPE que exarou parecer reiterando a desaprovação das contas.
Após, não havendo mais diligências e providências, vieram os autos conclusos para julgamento.
É O RELATÓRIO. Passo a analisar.
Trata-se das contas anuais do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB do município de Novo Cabrais-RS, referentes ao
exercício financeiro de 2014.
No parecer conclusivo elaborado pela unidade técnica do cartório eleitoral, opinou-se pela desaprovação das contas, em face das
seguintes falhas e inconsistências detectadas, graves e relevantes, senão vejamos:
1) não foram apresentados os extratos bancários, definitivos e consolidados, do período de 2014, circunstância que impediu a atestação da
ausência de movimentação financeira no exercício sob exame;
2) omissão da agremiação partidária em cumprir com o desiderato legal concernente à abertura da conta bancária, obrigação exigível para o
período de análise haja vista a incidência dos dispositivos legais da Resolução do TSE n. 21.841/04;
3) em relação às peças que foram apresentadas pela agremiação, todas encontram-se “zeradas”, ou seja, sem o registro de qualquer
movimentação. Não restou observado, portanto, o disposto no artigo 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/2004; e
4) não foram apresentadas os livros contábeis, relevantes para efeito de análise da escrituração contábil e financeira das contas: livro Diário e
livro Razão.
Consigne-se, por oportuno, que tanto a agremiação partidária quanto os responsáveis apresentaram manifestação reconhecendo as
circunstâncias alinhavadas em sede de exame das contas, não tendo trazido argumentos e justificativas plausíveis para afastar as
inconsistências detectadas.
Nessa senda, a irregularidade referente à ausência de peças e documentos obrigatórios, destacando-se a não apresentação dos Livros Diário
e Razão e dos extratos bancários, porquanto essenciais à análise da contabilidade e das finanças do partido, é defeito grave. A circunstância
revela a atitude de descaso no cumprimento das obrigações legais impostas aos partidos.
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Quanto aos livros contábeis, trata-se de documentos fundamentais à escrituração contábil e à fiscalização das contas do partido pela Justiça
Eleitoral, de forma que sua omissão atinge a transparência e a lisura da prestação de contas por desrespeito aos comandos dos arts. 11 e 14,
inc. II, alínea “p”, da Resolução TSE n. 21.841/04, regramento aplicável às prestações de contas do exercício financeiro do ano de 2014, por
força do art. 65, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Resolução TSE n. 21.841/04:
Art. 11. A escrituração contábil deve pautar-se pelos princípios fundamentais de contabilidade e pela observância dos critérios e procedimentos
constantes das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T – 10.19 – entidades sem finalidade de lucros), realizar-se com base na
documentação comprobatória de entradas e saídas de recursos e bens, registrada nos livros Diário e Razão e, ainda, obedecer ao plano de
contas das agremiações partidárias (Lei nº 9.096/95, art. 34, inciso III).
Parágrafo único. Os livros Razão e Diário, este último devidamente autenticado no ofício civil, relativos ao exercício financeiro em
exame, devem acompanhar a prestação de contas anual do partido político à Justiça Eleitoral.
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e documentos (Lei nº 9.096/95, art. 32,
§ 1º): [...]II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95:[...]p) livros Diário e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do art.
11desta Resolução.[…]
Resolução TSE n. 23.546/17:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
anteriores ao de 2016.[...]§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a
2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:I – as prestações de contas relativas
aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE n. 21.841/2004;
A não apresentação dos livros contábeis com observância das formalidades legais configura irregularidade grave, que compromete a análise
da movimentação financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência deste TRE-RS:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. LIVROS DIÁRIO E RAZÃO.
NÃO APRESENTAÇÃO.RECURSOS SEM TRÂNSITO POR CONTA BANCÁRIA. FALHAS GRAVES. SUSPENSÃO DO REPASSE DE
NOVAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. Exigência legal de apresentação dos Livros Diário e Razão,
autenticados no ofício civil, conforme o art. 14, inc. II, al. “p”, da Resolução TSE n. 21.841/04. A falta dos referidos livros configura
falha de natureza grave, pois são documentos fundamentais à escrituração contábil e à fiscalização das contas do partido pela
Justiça Eleitoral. 2. Ausente o trânsito pela conta bancária das doações informadas como recebidas pelo partido. Trata-se, também, de
irregularidade grave, que impede o efetivo controle das contas. Desatendimento do § 2º do art. 4º da Resolução TSE n. 21.841/04. 3.
Suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de três meses. Desaprovação. (Grifei)(TRE/RS – PC n. 81-33. Rel.
Dra. Dra. Deborah Coletto Assumpção de Moraes. Julgado em 17.10.2017.)
A falha decorrente da ausência dos extratos bancários é inconsistência também relevante, pois impeditiva da análise da movimentação
financeira do partido, in casu da confirmação da ausência de movimentação de recursos financeiros. Tal falha, compromete a confiabilidade
das contas apresentadas e afeta sua regularidade.
Nessa linha, a jurisprudência que segue:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de
2014. A abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza
grave que impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a
destinação dada aos recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade
insuperável, a comprometer, modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei
13.165/15, que deram nova redação ao art. 37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário,
não têm aplicação retroativa aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em
homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial. (Grifei.)(TRE/RS, RE 27-43, Rel. Des. Paulo Roberto
Lessa Franz, julgado em 08.10.2015.)
Ademais, não restou observado o disposto no artigo 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/2004: “O não-recebimento de recursos
financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos
os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.” De fato, a manutenção e
funcionamento do partido leva a crer, no mínimo, a existência de estrutura constituída, de um local de atuação e da utilização de equipamentos
e material de consumo.
Verifica-se, ainda, que a prestação de contas foi apresentada “zerada”, sem o registro de qualquer movimentação, em afronta ao disposto no
art. 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/04:
Art. 13. As direções nacional, estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos devem apresentar a prestação de contas anual até o dia 30
de abril do ano subsequente ao órgão competente da Justiça Eleitoral. (Lei n. 9.096/95, art. 32, caput).
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de contas sem movimento,
devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e
funcionamento.
A vida do partido importa na utilização de bens e serviços sem os quais sua manutenção seria impossível, de sorte que quaisquer serviços
prestados de forma gratuita devem, necessariamente, ser declarados como doações estimáveis em dinheiro, uma vez que são entendidos
como doações recebidas, devendo ser consignadas na prestação de contas conjuntamente com as doações ou contribuições recebidas em
espécie.
Por fim, ainda, presume-se não ter sido aberta conta bancária pelo partido durante o período sob exame, o que acarreta inobservância ao
disposto nos artigos 4º e 14, n, da Resolução do TSE n. 21.841/04, conforme segue:
Art. 4º O partido político pode receber cotas do Fundo Partidário, doações e contribuições de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro de
pessoas físicas e jurídicas, devendo manter contas bancárias distintas para movimentar os recursos financeiros do Fundo Partidário e os de
outra natureza
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e documentos:
I - demonstrações contábeis exigidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade:
(...)
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso anterior, do período integral do exercício ao qual se refere a
prestação de contas;
Dessa forma, todas as irregularidades detectadas nas contas do partido frustraram sua análise técnica, sendo impositivo, no caso, o juízo de
desaprovação.
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Quanto às penalidades a serem aplicadas, insta lembrar, que, embora a Lei n. 13.165/15, em seu art. 37, tenha substituído a suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário pela pena de devolução da importância considerada irregular, acrescida de multa, este juízo, seguindo
orientação do e. TSE em casos análogos, entende pela aplicação da sanção vigente ao tempo do exercício financeiro (2014).
Segue jurisprudência do TRE-RS:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de
2014. A abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza
grave que impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação
dada aos recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade insuperável, a
comprometer, modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei 13.165/15, que deram
nova redação ao art. 37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm
aplicação retroativa aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em homenagem
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial. (Grifei.)(TRE/RS, RE 27-43, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz,
julgado em 08.10.2015.)
Outrossim, nos termos da jurisprudência, a penalidade deve ser aplicada de forma proporcional à gravidade das falhas apuradas, pelo prazo
de 1 a 12 meses, nos termos do art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95, com redação vigente ao tempo do exercício financeiro:
Art. 37. § 3o A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de
contas de partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do
desconto, do valor a ser repassado, da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a
prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.
Nesse cenário, considerando o conjunto das falhas, comprometedoras da confiabilidade e da consistência das contas, justifica-se a
suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 03 (três) meses.
ANTE O EXPOSTO, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB do município de Novo
Cabrais-RS, relativa ao exercício financeiro de 2014, determinando a suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período
de 3 (três) meses, a partir do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito, comunique-se o diretório nacional e estadual do partido, bem como ao TRE-RS e ao TSE.
Após, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 09 de agosto de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 233/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-60.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Cabrais
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) SILOMAR GARCIA SILVEIRA-OAB 32116)
RESPONSÁVEL(S) : ANGÉLICA CERENTINI DE FRANCESCHI E JOÃO HENRIQUE BORDIGNON (ADV(S) SILOMAR GARCIA SILVEIRAOAB 32116)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício de 2014, apresentadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP do
município de Novo Cabrais-RS.
A agremiação juntou peças e demonstrativos às fls. 05 a 24.
As peças, no entanto, não observaram as exigência da Res.TSE n. 21.841/04 tampouco foram apresentados os instrumentos de procuração.
Intimada a agremiação partidária foi regularizada a representação processual e apresentadas peças referentes as contas anuais de 2014 (fls.
35-43).
Determinou-se a publicação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado apresentados, por edital, e seu encaminhamento ao MPE,
por cota de recebimento nos autos.
Cumpridas as diligências e decorrido in albis o prazo para impugnação das contas, procedeu-se ao exame preliminar das contas, no qual
elencadas as peças e demonstrativos ausentes.
Intimadas as partes, foram intempestivamente apresentadas as peças (certidão de fls. 74).
Procedeu o cartório no exame das contas, oportunidade em que solicitadas diligências para esclarecimento de eventuais irregularidades e
impropriedades identificadas.
Intimadas as partes, foi apresentada manifestação intempestiva aduzindo a ausência de conta bancária, a inexistência de extratos bancários e
dos livros contábeis, devido à ausência de movimentação de financeira.
Examinadas as contas em confronto com a manifestação das partes, opinou-se pela desaprovação das contas, em face das irregularidades
detectadas.
Deu-se vista ao MPE, que, no mesmo sentido, opinou pela desaprovação das contas.
Em face das irregularidades detectadas no parecer das contas do cartório eleitoral e do MPE, foi determinada a intimação das partes, na
pessoa de seu procurador, para apresentação de defesa acerca das irregularidades alinhavadas em sede de parecer conclusivo.
Certificado o decurso do prazo para a defesa, em face do silêncio das partes, deu-se por encerrada a produção de provas e foi aberto o prazo
para alegações finais.
Intimados, decorreu in albis o prazo para alegações finais.
Os autos foram com vista ao MPE que exarou parecer reiterando a desaprovação das contas.
Após, não havendo mais diligências e providências, vieram os autos conclusos para julgamento.
É O RELATÓRIO. Passo a analisar.
Trata-se das contas anuais do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do município de Novo Cabrais-RS, referentes ao exercício financeiro de 2014.
No parecer conclusivo elaborado pela unidade técnica do cartório eleitoral, opinou-se pela desaprovação das contas, em face das
seguintes falhas e inconsistências detectadas, graves e relevantes, senão vejamos:
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1) não foram apresentados os extratos bancários, definitivos e consolidados, do período de 2014, circunstância que impediu a atestação da
ausência de movimentação financeira no exercício sob exame;
2) omissão da agremiação partidária em cumprir com o desiderato legal concernente à abertura da conta bancária, obrigação exigível para o
período de análise haja vista a incidência dos dispositivos legais da Resolução do TSE n. 21.841/04;
3) em relação às peças que foram apresentadas pela agremiação, todas encontram-se “zeradas”, ou seja, sem o registro de qualquer
movimentação. Não restou observado, portanto, o disposto no artigo 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/2004; e
4) não foram apresentadas os livros contábeis, relevantes para efeito de análise da escrituração contábil e financeira das contas: livro Diário e
livro Razão.
Consigne-se, por oportuno, que tanto a agremiação partidária quanto os responsáveis apresentaram manifestação reconhecendo as
circunstâncias alinhavadas em sede de exame das contas, não tendo trazido argumentos e justificativas plausíveis para afastar as
inconsistências detectadas.
Nessa senda, a irregularidade referente à ausência de peças e documentos obrigatórios, destacando-se a não apresentação dos Livros Diário
e Razão e dos extratos bancários, porquanto essenciais à análise da contabilidade e das finanças do partido, é defeito grave. A circunstância
revela a atitude de descaso no cumprimento das obrigações legais impostas aos partidos.
Quanto aos livros contábeis, trata-se de documentos fundamentais à escrituração contábil e à fiscalização das contas do partido pela Justiça
Eleitoral, de forma que sua omissão atinge a transparência e a lisura da prestação de contas por desrespeito aos comandos dos arts. 11 e 14,
inc. II, alínea “p”, da Resolução TSE n. 21.841/04, regramento aplicável às prestações de contas do exercício financeiro do ano de 2014, por
força do art. 65, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Resolução TSE n. 21.841/04:
Art. 11. A escrituração contábil deve pautar-se pelos princípios fundamentais de contabilidade e pela observância dos critérios e procedimentos
constantes das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T – 10.19 – entidades sem finalidade de lucros), realizar-se com base na
documentação comprobatória de entradas e saídas de recursos e bens, registrada nos livros Diário e Razão e, ainda, obedecer ao plano de
contas das agremiações partidárias (Lei nº 9.096/95, art. 34, inciso III).
Parágrafo único. Os livros Razão e Diário, este último devidamente autenticado no ofício civil, relativos ao exercício financeiro em
exame, devem acompanhar a prestação de contas anual do partido político à Justiça Eleitoral.
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e documentos (Lei nº 9.096/95, art. 32,
§ 1º): [...]II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95:[...]p) livros Diário e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do art.
11desta Resolução.[…]
Resolução TSE n. 23.546/17:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
anteriores ao de 2016.[...]§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a
2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:I – as prestações de contas relativas
aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE n. 21.841/2004;
A não apresentação dos livros contábeis com observância das formalidades legais configura irregularidade grave, que compromete a análise
da movimentação financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência deste TRE-RS:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. LIVROS DIÁRIO E RAZÃO.
NÃO APRESENTAÇÃO.RECURSOS SEM TRÂNSITO POR CONTA BANCÁRIA. FALHAS GRAVES. SUSPENSÃO DO REPASSE DE
NOVAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. Exigência legal de apresentação dos Livros Diário e Razão,
autenticados no ofício civil, conforme o art. 14, inc. II, al. “p”, da Resolução TSE n. 21.841/04. A falta dos referidos livros configura
falha de natureza grave, pois são documentos fundamentais à escrituração contábil e à fiscalização das contas do partido pela
Justiça Eleitoral. 2. Ausente o trânsito pela conta bancária das doações informadas como recebidas pelo partido. Trata-se, também, de
irregularidade grave, que impede o efetivo controle das contas. Desatendimento do § 2º do art. 4º da Resolução TSE n. 21.841/04. 3.
Suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de três meses. Desaprovação. (Grifei)(TRE/RS – PC n. 81-33. Rel.
Dra. Dra. Deborah Coletto Assumpção de Moraes. Julgado em 17.10.2017.)
A falha decorrente da ausência dos extratos bancários é inconsistência também relevante, pois impeditiva da análise da movimentação
financeira do partido, in casu da confirmação da ausência de movimentação de recursos financeiros. Tal falha, compromete a confiabilidade
das contas apresentadas e afeta sua regularidade.
Nessa linha, a jurisprudência que segue:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de
2014. A abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza
grave que impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a
destinação dada aos recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade
insuperável, a comprometer, modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei
13.165/15, que deram nova redação ao art. 37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário,
não têm aplicação retroativa aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em
homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial. (Grifei.)(TRE/RS, RE 27-43, Rel. Des. Paulo Roberto
Lessa Franz, julgado em 08.10.2015.)
Ademais, não restou observado o disposto no artigo 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/2004: “O não-recebimento de recursos
financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos
os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.” De fato, a manutenção e
funcionamento do partido leva a crer, no mínimo, a existência de estrutura constituída, de um local de atuação e da utilização de equipamentos
e material de consumo.
Verifica-se, ainda, que a prestação de contas foi apresentada “zerada”, sem o registro de qualquer movimentação, em afronta ao disposto no
art. 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/04:
Art. 13. As direções nacional, estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos devem apresentar a prestação de contas anual até o dia 30
de abril do ano subsequente ao órgão competente da Justiça Eleitoral. (Lei n. 9.096/95, art. 32, caput).
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de contas sem movimento,
devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e
funcionamento.
A vida do partido importa na utilização de bens e serviços sem os quais sua manutenção seria impossível, de sorte que quaisquer serviços
prestados de forma gratuita devem, necessariamente, ser declarados como doações estimáveis em dinheiro, uma vez que são entendidos
como doações recebidas, devendo ser consignadas na prestação de contas conjuntamente com as doações ou contribuições recebidas em
espécie.
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Por fim, ainda, presume-se não ter sido aberta conta bancária pelo partido durante o período sob exame, o que acarreta inobservância ao
disposto nos artigos 4º e 14, n, da Resolução do TSE n. 21.841/04, conforme segue:
Art. 4º O partido político pode receber cotas do Fundo Partidário, doações e contribuições de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro de
pessoas físicas e jurídicas, devendo manter contas bancárias distintas para movimentar os recursos financeiros do Fundo Partidário e os de
outra natureza
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e documentos:
I - demonstrações contábeis exigidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade:
(...)
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso anterior, do período integral do exercício ao qual se refere a
prestação de contas;
Dessa forma, todas as irregularidades detectadas nas contas do partido frustraram sua análise técnica, sendo impositivo, no caso, o juízo de
desaprovação.
Quanto às penalidades a serem aplicadas, insta lembrar, que, embora a Lei n. 13.165/15, em seu art. 37, tenha substituído a suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário pela pena de devolução da importância considerada irregular, acrescida de multa, este juízo, seguindo
orientação do e. TSE em casos análogos, entende pela aplicação da sanção vigente ao tempo do exercício financeiro (2014).
Segue jurisprudência do TRE-RS:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de
2014. A abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza
grave que impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação
dada aos recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade insuperável, a
comprometer, modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei 13.165/15, que deram
nova redação ao art. 37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm
aplicação retroativa aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em homenagem
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial. (Grifei.)(TRE/RS, RE 27-43, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz,
julgado em 08.10.2015.)
Outrossim, nos termos da jurisprudência, a penalidade deve ser aplicada de forma proporcional à gravidade das falhas apuradas, pelo prazo
de 1 a 12 meses, nos termos do art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95, com redação vigente ao tempo do exercício financeiro:
Art. 37. § 3o A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de
contas de partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do
desconto, do valor a ser repassado, da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a
prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.
Nesse cenário, considerando o conjunto das falhas, comprometedoras da confiabilidade e da consistência das contas, justifica-se a
suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 03 (três) meses.
ANTE O EXPOSTO, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do município de Novo Cabrais-RS, relativa ao
exercício financeiro de 2014, determinando a suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 3 (três) meses, a
partir do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito, comunique-se o diretório nacional e estadual do partido, bem como ao TRE-RS e ao TSE.
Após, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 09 de agosto de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 234/2018 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-15.2015.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC DE CACHOEIRA DO SUL/RS (ADV(S) MARION NUNES LACERDA-OAB 47412)
RESPONSÁVEL(S) : MARCO ANTONIO NUNES BRUM E ARMIRO OSVALDO JANN (ADV(S) MARION NUNES LACERDA-OAB 47412)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício de 2014, apresentadas pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do
município de Cachoeira do Sul-RS.
Às fls. 04 a 28 foram apresentadas as peças e demonstrativos.
Juntada certidão da comissão executiva do partido às fls. 30.
Determinada a publicação de Edital no DEJERS, para fins de publicação dos demonstrativos apresentados, e abertura de prazo para
impugnação.
Publicado o Edital n. 07/2015, no DEJERS, as peças foram, inclusive, encaminhadas ao MPE, por ofício (fls. 40).
Com o decurso in albis do prazo de impugnação, procedeu-se ao exame preliminar (fls. 42), no qual constatadas peças e demonstrativos
ausentes, de conformidade com a Resolução do TSE n. 21.841/04.
Acolhido o exame preliminar das contas foi o órgão partidário intimado para manifestação e juntada da documentação ausente, no prazo de 20
dias.
Decorrido in albis o prazo para a juntada da documentação solicitada, certificado nos autos, sobreveio informação do cartório eleitoral no qual
constatados elementos mínimos para o efeito de prosseguimento de análise das contas apresentadas (fls. 47).
Previamente à continuidade do processamento de análise das contas, como medida de saneamento e em acolhimento ao entendimento do
TSE (proferido no Recurso Especial Eleitoral n. 6-70.2015.6.21.0104) determinou-se o litisconsórcio necessário entre o partido e seus
dirigentes (Presidente e Tesoureiro do exercício) com a inclusão das partes na autuação.
Foram incluídos os dirigentes Marco Antonio Nunes Brum e Diego Barreto Jann.
Em face da informação, deu-se prosseguimento ao feito, para fins de exame das contas.
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Juntou-se relatório de exame das contas, no qual apuradas falhas e inconsistências, solicitando-se diligências pela agremiação partidária, para
fins de esclarecimento e complementação da documentação.
Do exame das contas, o partido apresentou manifestação (fls. 59) informando que não movimentou recursos estimados, não recebeu recursos
do fundo partidário e não movimentou recursos durante o período.
Sobreveio parecer conclusivo sobre as contas, opinando pela sua desaprovação (fls. 61-62).
Os autos foram ao MPE que, no mesmo sentido, opinou pela desaprovação das contas (fls. 65).
Em face da publicação da nova Resolução do TSE n. 23.546/2017, foram os dirigentes responsáveis intimados para regularização de sua
representação processual, ocasião em que juntadas procurações às fls. 73 e 74.
Certificado o equívoco na autuação, no pertinente à inclusão do tesoureiro Diego Barreto Jann, ao invés do dirigente Armiro Osvaldo Jann.
Procedeu-se à retificação da autuação.
Após, saneado o feito, em face das irregularidades detectadas no parecer das contas do cartório eleitoral e do MPE, foi determinada a
intimação das partes, na pessoa de seu procurador, para apresentação de defesa acerca das irregularidades alinhavadas em sede de parecer
conclusivo.
Certificado o decurso do prazo para a defesa, em face do silêncio das partes, deu-se por encerrada a produção de provas e foi aberto o prazo
para alegações finais.
Intimados, decorreu in albis o prazo para alegações finais.
Os autos foram com vista ao MPE que exarou parecer reiterando a desaprovação das contas.
Após, vieram os autos conclusos para julgamento.
É O RELATÓRIO. Passo a analisar.
Trata-se das contas anuais do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do município de Cachoeira do Sul-RS, referentes ao exercício financeiro de
2014.
No parecer conclusivo elaborado pela unidade técnica do cartório eleitoral, opinou-se pela desaprovação das contas, em face das
seguintes falhas e inconsistências detectadas, graves e relevantes, senão vejamos:
1) não foram apresentados os extratos bancários, definitivos e consolidados, do período de 2014, circunstância que impediu a atestação da
ausência de movimentação financeira no exercício sob exame;
2) omissão da agremiação partidária em cumprir com o desiderato legal concernente à abertura da conta bancária, obrigação exigível para o
período de análise haja vista a incidência dos dispositivos legais da Resolução do TSE n. 21.841/04;
3) em relação às peças que foram apresentadas pela agremiação, todas encontram-se “zeradas”, ou seja, sem o registro de qualquer
movimentação. Observou-se que a agremiação partidária prestou contas no exercício anterior e teve despesas com serviços de contabilidade
no exercício sob exame, todavia, tais valores, ainda que realizados sob a forma de doação estimada, não foram declarados nas contas. Não
restou observado, portanto, o disposto no artigo 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/2004; e
4) não foram apresentadas os livros contábeis, relevantes para efeito de análise da escrituração contábil e financeira das contas: livro Diário e
livro Razão.
Consigne-se, por oportuno, que tanto a agremiação partidária quanto os responsáveis foram, por diversas ocasiões, instados a se manifestar
sobre as inconsistências alinhavadas nas contas, não tendo trazido argumentos e justificativas plausíveis para afastar as inconsistências
detectadas.
Nessa senda, a irregularidade referente à ausência de peças e documentos obrigatórios, destacando-se a não apresentação dos Livros Diário
e Razão e dos extratos bancários, porquanto essenciais à análise da contabilidade e das finanças do partido, é defeito grave. A circunstância
revela a atitude de descaso no cumprimento das obrigações legais impostas aos partidos.
Quanto aos livros contábeis, trata-se de documentos fundamentais à escrituração contábil e à fiscalização das contas do partido pela Justiça
Eleitoral, de forma que sua omissão atinge a transparência e a lisura da prestação de contas por desrespeito aos comandos dos arts. 11 e 14,
inc. II, alínea “p”, da Resolução TSE n. 21.841/04, regramento aplicável às prestações de contas do exercício financeiro do ano de 2014, por
força do art. 65, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Resolução TSE n. 21.841/04:
Art. 11. A escrituração contábil deve pautar-se pelos princípios fundamentais de contabilidade e pela observância dos critérios e procedimentos
constantes das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T – 10.19 – entidades sem finalidade de lucros), realizar-se com base na
documentação comprobatória de entradas e saídas de recursos e bens, registrada nos livros Diário e Razão e, ainda, obedecer ao plano de
contas das agremiações partidárias (Lei nº 9.096/95, art. 34, inciso III).
Parágrafo único. Os livros Razão e Diário, este último devidamente autenticado no ofício civil, relativos ao exercício financeiro em
exame, devem acompanhar a prestação de contas anual do partido político à Justiça Eleitoral.
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e documentos (Lei nº 9.096/95, art. 32,
§ 1º): [...]II – peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95:[...]p) livros Diário e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do art.
11desta Resolução.[…]
Resolução TSE n. 23.546/17:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
anteriores ao de 2016.[...]§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a
2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:I – as prestações de contas relativas
aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE n. 21.841/2004;
A não apresentação dos livros contábeis com observância das formalidades legais configura irregularidade grave, que compromete a análise
da movimentação financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência deste TRE-RS:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. LIVROS DIÁRIO E RAZÃO.
NÃO APRESENTAÇÃO.RECURSOS SEM TRÂNSITO POR CONTA BANCÁRIA. FALHAS GRAVES. SUSPENSÃO DO REPASSE DE
NOVAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. Exigência legal de apresentação dos Livros Diário e Razão,
autenticados no ofício civil, conforme o art. 14, inc. II, al. “p”, da Resolução TSE n. 21.841/04. A falta dos referidos livros configura
falha de natureza grave, pois são documentos fundamentais à escrituração contábil e à fiscalização das contas do partido pela
Justiça Eleitoral. 2. Ausente o trânsito pela conta bancária das doações informadas como recebidas pelo partido. Trata-se, também, de
irregularidade grave, que impede o efetivo controle das contas. Desatendimento do § 2º do art. 4º da Resolução TSE n. 21.841/04. 3.
Suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de três meses. Desaprovação. (Grifei)(TRE/RS – PC n. 81-33. Rel.
Dra. Dra. Deborah Coletto Assumpção de Moraes. Julgado em 17.10.2017.)
A falha decorrente da ausência dos extratos bancários é inconsistência também relevante, pois impeditiva da análise da movimentação
financeira do partido, in casu da confirmação da ausência de movimentação de recursos financeiros. Tal falha, compromete a confiabilidade
das contas apresentadas e afeta sua regularidade.
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Nessa linha, a jurisprudência que segue:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de
2014. A abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza
grave que impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a
destinação dada aos recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade
insuperável, a comprometer, modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei
13.165/15, que deram nova redação ao art. 37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário,
não têm aplicação retroativa aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em
homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial. (Grifei.)(TRE/RS, RE 27-43, Rel. Des. Paulo Roberto
Lessa Franz, julgado em 08.10.2015.)
Ademais, não restou observado o disposto no artigo 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/2004: “O não-recebimento de recursos
financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos
os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.” De fato, a manutenção e
funcionamento do partido leva a crer, no mínimo, a existência de estrutura constituída, de um local de atuação e da utilização de equipamentos
e material de consumo.
Verifica-se, ainda, que a prestação de contas foi apresentada “zerada”, sem o registro de qualquer movimentação, em afronta ao disposto no
art. 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/04:
Art. 13. As direções nacional, estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos devem apresentar a prestação de contas anual até o dia 30
de abril do ano subsequente ao órgão competente da Justiça Eleitoral. (Lei n. 9.096/95, art. 32, caput).
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de contas sem movimento,
devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e
funcionamento.
A vida do partido importa na utilização de bens e serviços sem os quais sua manutenção seria impossível, de sorte que quaisquer serviços
prestados de forma gratuita devem, necessariamente, ser declarados como doações estimáveis em dinheiro, uma vez que são entendidos
como doações recebidas, devendo ser consignadas na prestação de contas conjuntamente com as doações ou contribuições recebidas em
espécie.
Por fim, ainda, presume-se não ter sido aberta conta bancária pelo partido durante o período sob exame, o que acarreta inobservância ao
disposto nos artigos 4º e 14, n, da Resolução do TSE n. 21.841/04, conforme segue:
Art. 4º O partido político pode receber cotas do Fundo Partidário, doações e contribuições de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro de
pessoas físicas e jurídicas, devendo manter contas bancárias distintas para movimentar os recursos financeiros do Fundo Partidário e os de
outra natureza
Art. 14. A prestação de contas anual a que se refere o art. 13 deve ser composta pelas seguintes peças e documentos:
I - demonstrações contábeis exigidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade:
(...)
n) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas no inciso anterior, do período integral do exercício ao qual se refere a
prestação de contas;
Dessa forma, todas as irrregularidades detectadas nas contas do partido frustraram sua análise técnica, sendo impositivo, no caso, o juízo de
desaprovação.
Quanto às penalidades a serem aplicadas, insta lembrar, que, embora a Lei n. 13.165/15, em seu art. 37, tenha substituído a suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário pela pena de devolução da importância considerada irregular, acrescida de multa, este juízo, seguindo
orientação do e. TSE em casos análogos, entende pela aplicação da sanção vigente ao tempo do exercício financeiro (2014).
Segue jurisprudência do TRE-RS:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de
2014. A abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza
grave que impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação
dada aos recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade insuperável, a
comprometer, modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei 13.165/15, que deram
nova redação ao art. 37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm
aplicação retroativa aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em homenagem
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial. (Grifei.)(TRE/RS, RE 27-43, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz,
julgado em 08.10.2015.)
Outrossim, nos termos da jurisprudência, a penalidade deve ser aplicada de forma proporcional à gravidade das falhas apuradas, pelo prazo
de 1 a 12 meses, nos termos do art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95, com redação vigente ao tempo do exercício financeiro:
Art. 37. § 3o A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de
contas de partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do
desconto, do valor a ser repassado, da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a
prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.
Nesse cenário, considerando o conjunto das falhas, comprometedoras da confiabilidade e da consistência das contas, justifica-se a
suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 03 (três) meses.
ANTE O EXPOSTO, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do município de Cachoeira do Sul-RS, relativa
ao exercício financeiro de 2014, determinando a suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 3 (três) meses, a
partir do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito, comunique-se o diretório nacional e estadual do partido, bem como ao TRE-RS e ao TSE.
Após, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 07 de agosto de 2018
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
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11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 302/2018 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-13.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: São José do Hortêncio
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO (ADV(S) ALINE TATIANE DA CRUZ
KLEIN-OAB 79728)
RESPONSÁVEL(S) : NILTON DELMAR HAFEMEISTER E DARCI PAULO DILL (ADV(S) ALINE TATIANE DA CRUZ KLEIN-OAB 79728)
Vistos.
Nos termos do artigo 34, §3º da Resolução TSE n. 23.464/2015, intime-se o órgão partidário para, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a
documentação apontada no relatório de exame preliminar constante dos autos, mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), podendo as partes requererem cópia do respectivo relatório pelo endereço de e-mail:
zon011@tre-rs.jus.br.
Registra-se que para a contagem do prazo não será aplicado o disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil, devendo o prazo ser
computado na forma do art. 224 deste diploma legal, conforme previsto no art. 7º da Res. TSE n. 23.478/2016.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, deverá o Cartório proceder com a análise técnica das contas de que tratam os artigos 35 e 36
da Res. TSE n. 23.464/2015.
São Sebastião do Caí, 09 de agosto de 2018
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 303/2018 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-63.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Harmonia
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB DE HARMONIA (ADV(S) JUNIOR FERNANDO DUTRA-OAB 23997)
RESPONSÁVEL(S) : LEOZILDO RODRIGUES LIRA, MICHAEL WEBER REICHERT E ANTONIO KUNZLER (ADV(S) JUNIOR FERNANDO
DUTRA-OAB 23997)
Vistos.
Acolho o Relatório de Exame da Prestação de Contas.
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a documentação e/ou apresentar
manifestação acerca do Relatório de Exame, sob pena de preclusão (art. 35, §3º, I c/c art. 35, § 9º, ambos da Res. TSE n. 23.464/2015),
mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), podendo as partes requererem
cópia do respectivo relatório pelo endereço de e-mail: zon011@tre-rs.jus.br.
Registra-se que para a contagem do prazo não será aplicado o disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil, devendo o prazo ser
computado na forma do art. 224 deste diploma legal, conforme previsto no art. 7º da Res. TSE n. 23.478/2016.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, deverá o Cartório elaborar o parecer conclusivo de que trata o artigo 36 da Res. TSE n.
23.464/2015, com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 20 (vinte) dias (art. 37 da Res. TSE n.
23.464/2015).
São Sebastião do Caí, 09 de agosto de 2018
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 304/2018 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 102-68.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Bom Princípio
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) DE BOM PRINCÍPIO (ADV(S) CESAR LUIZ BAUMGRATZ-OAB
22147)
RESPONSÁVEL(S) : RENATO JOSÉ KREWER E DANIEL LERMEN (ADV(S) CESAR LUIZ BAUMGRATZ-OAB 22147)
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 23.464/2015, no prazo de 05 (cinco) dias.
Com a manifestação, vista dos autos ao MPE para emissão de parecer no prazo de 05 (cinco) dias.
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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, 08 de agosto de 2018
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 305/2018 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-71.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Harmonia
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PP DE HARMONIA/RS (ADV(S) ÁUREO LUÍS ALTENHOFEN-OAB 30966)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE MARCOS HARTMANN E MIGUEL FREDERICO FINK (ADV(S) ÁUREO LUÍS ALTENHOFEN-OAB 30966)
Vistos.
Acolho o Relatório de Exame da Prestação de Contas.
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a documentação e/ou apresentar
manifestação acerca do Relatório de Exame, sob pena de preclusão (art. 35, §3º, I c/c art. 35, § 9º, ambos da Res. TSE n. 23.464/2015),
mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), podendo as partes requererem
cópia do respectivo relatório pelo endereço de e-mail: zon011@tre-rs.jus.br.
Registra-se que para a contagem do prazo não será aplicado o disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil, devendo o prazo ser
computado na forma do art. 224 deste diploma legal, conforme previsto no art. 7º da Res. TSE n. 23.478/2016.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, deverá o Cartório elaborar o parecer conclusivo de que trata o artigo 36 da Res. TSE n.
23.464/2015, com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 20 (vinte) dias (art. 37 da Res. TSE n.
23.464/2015).
São Sebastião do Caí, 08 de agosto de 2018
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 306/2018 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 29-96.2018.6.21.0011
REPRESENTAÇÃO - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Sebastião do Caí
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : TERESINHA MULLER (ADV(S) KELE CRISTINE KEHL-OAB 98432)
Trata-se de Representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICIO ELEITORAL em face de TERESINHA MULLER, com fundamento no artigo
23 da Lei 9.504/97, por doação acima dos limites legais na campanha eleitoral de 2016.
Devidamente notificado, o Representado apresentou defesa às folhas 35/43, sustentando, no mérito, a improcedência da Representação, uma
vez que a referida representação deveria ter sido ajuizada até 31/12/2017 e que o valor doado está abaixo do limite de 10% dos rendimentos
brutos auferidos pela unidade familiar no exercício financeiro de 2015.
O Cartório Eleitoral, em consulta ao sistema eleitoral ODIN-SPCE, certificou que a doação foi em dinheiro.
Abriu-se vista dos autos ao representante do Ministério Publico Eleitoral que opinou pelo acolhimento da preliminar arguida com consequente
extinção da ação, parecer juntado às fls. 49/50.
Relatados.
Decido.
Tratam os autos de Representação Eleitoral por suposta doação irregular (acima do limite legal), feito a candidato na campanha de 2016.
Narra a exordial que o Representado teria doado R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) por meio de transferência eletrônica.
Segundo a documentação carreada pelo MPE, a doação em questão aparece como irregular no relatório da Receita Federal DIRPF, fl. 7/8.
O Parquet opinou pela extinção da ação.
Sobre o tema, a Resolução TSE n. 23463/2015 estabelece:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no anocalendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(…)
III - a Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício
de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho de 2017, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até 31 de dezembro de 2017,
apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no § 2º e de outras sanções que julgar cabíveis (Lei nº
9.504/1997, art. 24-C, § 3º); (grifei).
(...)
À vista da Resolução supracitada, das provas colacionadas e das considerações exaradas pelo Ministério Público Eleitoral, fica evidenciada a
decadência do direito da ação tendo em vista que a representação foi ajuizada em 20 de março de 2018.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE esta Representação, extinguindo o feito com resolução do mérito, ao tempo em que determino o
arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Sebastião do Caí, 09 de agosto de 2018
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
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12ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2018 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-54.2017.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Arambaré
JUIZ ELEITORAL: FELIPE VALENTE SELISTRE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, WALTER ANDRE CARVALHO DA ROCHA E SILVANA SANTOS DA SILVA
(ADV(S) GUSTAVO VINÍCIUS DE ÁVILA NERI-OAB 17385)
CERTIDÃO
Intimo o Partido Democrático Trabalhista - PDT de Arambaré - RS e os responsáveis Walter Andre Carvalho da Rocha e Silvana Santos da
Silva. Na pessoa do advogado, Gustavo Vinicius de Avila Neri, OAB/MT 17.385, para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional,
no prazo de quinze dias, dos valores determinados na sentença, sob pena de serem inscritos no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Dou fé.
Em 09 de agosto de 2018.
Cleonice Pazinato,
Chefe de Cartório.

13ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2018
O Doutor CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES, Juiz Eleitoral da 13ª Zona de Candelária-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 Marechal Deodoro n.
432, em Candelária, 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 relativa à Prestação de Contas Anual – Exercício 2017, da comissão
provisória/diretório municipal do partido político abaixo relacionado.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político e respectivos responsáveis:
Partido Comunista do Brasil – PCdoB - Exercício 2017
Responsáveis: Zeferino Jorge de Sena Naymaier e Jonathan Silveira Naymaier
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Candelária-RS, 08 de agosto de 2018.
Eu, Jaqueline Vargas de Abreu, Chefe de Cartório Substituta da 13ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES,
Juiz Eleitoral.

16ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2018 - 16 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-74.2018.6.21.0016
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: DARLAN ÉLIS DE BORBA E ROCHA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) ELIAS RAFAEL COUTINHO DE FREITAS-OAB 53652)
RESPONSÁVEL(S) : SÉRGIO AUGUSTIN (ADV(S) BRENO GELMINI AUGUSTIN-OAB 101288, JARDEL CASAGRANDE-OAB 106649 E
LETÍCIA GONÇALVES DIAS LIMA-OAB 80148), CLAIR DE LIMA GIRARDI, JULIANO CECHINATO, ASSIS FERREIRA BORGES E JORGE
LUIZ ALVES DE OLIVEIRA (ADV(S) ELIAS RAFAEL COUTINHO DE FREITAS-OAB 53652), OCTÁVIO COELHO DOZZA (ADV(S) OCTÁVIO
COELHO DOZZA-OAB 25426)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias referente ao exercício de 2017 do Partido Social Democrático, diretório municipal de Caxias do Sul.
Em exame preliminar, na forma do art. 34 da Resolução TSE 23.546/2017, indicou-se a falta dos seguintes documentos e peças constantes do
art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015:
1 . Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I, da Resolução TSE n. 23.464/15);
2. Balanço Patrimonial (art. 4º, V, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15);
3. Demonstração do Resultado do Exercício (art. 4º, V, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15);
4. Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II, da Resolução TSE n.
23.464/15);
5. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII, da Resolução TSE n. 23.464/15);
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6. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI, da Resolução TSE
n. 23.464/15).
Isso posto, determino a intimação do órgão partidário para que complemente a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art.
34, § 3º, da Resolução TSE 23.546/2017, sob pena de serem julgadas as contas como não prestadas, conforme art. 34, § 4º, da Resolução
TSE 23.546/2017.
Em sendo entregues as peças faltantes, prossiga-se na forma do art. 31, §§ 1º a 3º, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Caxias do Sul, 08 de agosto de 2018
DARLAN ÉLIS DE BORBA E ROCHA
Juiz Eleitoral da 016ª ZE

19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2018 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-92.2017.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB (ADV(S) NESTOR LANGASSNER ROSA-OAB 84936 E TÚLIO ABREU DE
SOUZA-OAB 97.777)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA ISABEL SZCZESNY DE FREITAS E ADILSON FREITAS HENRIQUES (ADV(S) NESTOR LANGASSNER ROSAOAB 84936 E TÚLIO ABREU DE SOUZA-OAB 97.777)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Republicano Brasileiro (PRB) do Município de Encruzilhada do Sul/RS, relativa ao ano de
2016.
Foi publicado Edital no Diário Eletrônico de Justiça Eletrônico – DEJERS. Transcorreu o prazo legal sem impugnações (fl.46).
Foi emitido o Parecer Conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 47/48).
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, este opinou pela aprovação (fl. 57).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.464/2015, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.464/2015 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
Verifica-se que a prestação de contas anual foi apresentada intempestivamente pelo Partido, em 29/06/2017.
No sentido de reconhecer a falha, mas ponderando a sua irrelevância nas contas, a Res. TSE 23.464/2015, em seu art. 46, inc. II, prescreve:
“Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
[...]
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes; […]” (Grifei).
De fato, trata-se de uma falha nas contas partidárias em questão. Porém, não compromete a verificação da integridade e da confiabilidade da
movimentação financeira anual, merecendo apenas a atenção do Partido nas próximas contas a serem entregues.
Do que consta dos autos, é possível afirmar que os valores arrecadados pelo Partido Político transitaram pela conta bancária, com
identificação dos respectivos doadores. Não houve receitas originadas de fonte vedada.
Além disso, o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Por essas razões, o exame técnico constatou a inexistência de impropriedades ou mesmo irregularidades, manifestando-se pela aprovação
das contas.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não se vislumbra impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
Isto exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) do município de
Encruzilhada do Sul/RS, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Encruzilhada do Sul, 08 de agosto de 2018
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
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23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2018 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-23.2018.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Ijuí
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) GUSTAVO HENRIQUE BECK NUNES-OAB 96.658)
RESPONSÁVEL(S) : DINORAH TEREZINHA GEHM, FRANCIELE FERNANDA DIAS REDLER E LUCIANO DA ROSA SCHENKEL (ADV(S)
GUSTAVO HENRIQUE BECK NUNES-OAB 96.658)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do Partido Popular Socialista – PPS – Ijuí/RS, informando a
movimentação financeira no exercício de 2017.
As informações contábeis foram devidamente publicadas (fl. 48). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma contestação quanto ao
seu conteúdo (fl. 49).
Realizou-se a perícia contábil (fls. 50/51).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 53).
Intimados para apresentar alegações finais, o partido manteve-se silente (fl. 57) e o Ministério Público Eleitoral reiterou a manifestação pela
aprovação das contas (fl. 59).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, as contas foram prestadas por representante partidário, orientado por contador habilitado, gozando assim presunção de
veracidade. No mesmo sentido, a perícia contábil realizada não constatou quaisquer irregularidades nas contas apresentadas.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação às informações financeiras no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério
Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I da Resolução 23.464/2015, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 46, I da Resolução 23.464/2015, aprovo as contas anuais do Partido Popular Socialista – PPS – Ijuí/RS, relativas ao
exercício 2017.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Transitado em julgado, efetue-se o lançamento no sistema SICO.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Ijuí, 27 de julho de 2018
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 97/2018 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-31.2018.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Catuípe
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MARLIZE MOURA FELDEN-OAB 110.274)
RESPONSÁVEL(S) : RODOLFO ANTONIO BURMANN, JANETE REGINA BENETTI, VITELIO EDIVAN PEDROLO E RODOLFO ANTONIO
BURMANN
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores – PT – Catuípe/RS, informando a
movimentação financeira no exercício de 2017.
As informações contábeis foram devidamente publicadas (fl. 62). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma contestação quanto ao
seu conteúdo (fl. 63).
Realizou-se a perícia contábil (fls. 64/65).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela homologação das contas prestadas (fl. 67).
Intimados para apresentar alegações finais, o partido manteve-se silente (fl. 70) e o Ministério Público Eleitoral reiterou a manifestação pela
aprovação das contas (fl. 72).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, as contas foram prestadas por representante partidário, orientado por contador habilitado, gozando assim presunção de
veracidade. No mesmo sentido, a perícia contábil realizada não constatou quaisquer irregularidades nas contas apresentadas.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação às informações financeiras no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério
Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I da Resolução 23.464/2015, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
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III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 46, I da Resolução 23.464/2015, aprovo as contas anuais do Partido dos Trabalhadores – PT – Catuípe/RS, relativas
ao exercício 2017.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Transitado em julgado, efetue-se o lançamento no sistema SICO.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Ijuí, 27 de julho de 2018
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 98/2018 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-22.2018.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Catuípe
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ANDREIA POSSOBON-OAB 67.987)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ FERNANDO BARONI, SILVIA REJANE SFALCIN, CLÓVIS LIBARDONI E JOÃO CARLOS DALLEPIANE (ADV(S)
ANDREIA POSSOBON-OAB 67.987)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT – Catuípe/RS, informando a
movimentação financeira no exercício de 2017.
As informações contábeis foram devidamente publicadas (fl. 67). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma contestação quanto ao
seu conteúdo (fl. 68).
Realizou-se a perícia contábil (fls. 69/70).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 72).
Intimados para apresentar alegações finais, o partido manteve-se silente (fl. 75) e o Ministério Público Eleitoral reiterou a manifestação pela
aprovação das contas (fl. 77).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, as contas foram prestadas por representante partidário, orientado por contador habilitado, gozando assim presunção de
veracidade. No mesmo sentido, a perícia contábil realizada não constatou quaisquer irregularidades nas contas apresentadas.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação às informações financeiras no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério
Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I da Resolução 23.464/2015, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 46, I da Resolução 23.464/2015, aprovo as contas anuais do Partido Democrático Trabalhista – PDT – Catuípe/RS,
relativas ao exercício 2017.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Transitado em julgado, efetue-se o lançamento no sistema SICO.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Ijuí, 27 de julho de 2018
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 99/2018 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-53.2018.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Bozano
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ELISANDRA DENISE BAIOTTO-OAB 54750)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ EMILIO STUMM E ADEMAR LUIZ VIONE (ADV(S) ELISANDRA DENISE BAIOTTO-OAB 54750)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT – Bozano/RS, informando a
movimentação financeira no exercício de 2017.
As informações contábeis foram devidamente publicadas (fl. 63). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma contestação quanto ao
seu conteúdo (fl. 64).
Realizou-se a perícia contábil (fls. 65/66).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 68).
Intimados para apresentar alegações finais, o partido manteve-se silente (fl. 71) e o Ministério Público Eleitoral reiterou a manifestação pela
aprovação das contas (fl. 73).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
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No presente caso, as contas foram prestadas por representante partidário, orientado por contador habilitado, gozando assim presunção de
veracidade. No mesmo sentido, a perícia contábil realizada não constatou quaisquer irregularidades nas contas apresentadas.
Note-se, outrossim, que não houve impugnação às informações financeiras no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério
Público Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 46, I da Resolução 23.464/2015, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 46, I da Resolução 23.464/2015, aprovo as contas anuais do Partido Democrático Trabalhista – PDT – Bozano/RS,
relativas ao exercício 2017.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Transitado em julgado, efetue-se o lançamento no sistema SICO.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Ijuí, 27 de julho de 2018
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE

24ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2018 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 305-59.2016.6.21.0024
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO RIBEIRO
INTERESSADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB E LUISA GOMES FONTELA (ADV(S) MAURO RODRIGUES
OVIEDO-OAB 34240), CLOVIS ANTONIO RAVAROTTO CORREA
Vistos.
Considerando o decurso do prazo sem comprovação do recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, conforme determinado na decisão
interlocutória de fl. 127, julgo EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 59, §§º 3 e 4, da Resolução
23.546/2017, sem prejuízo do desarquivamento dos autos e prosseguimento do feito em caso de recolhimento dos valores determinados na
decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se as partes através de publicação no DEJERS e, pessoalmente, o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se.
Itaqui, 08 de agosto de 2018
MAGÁLI RUPERTI RABELLO RIBEIRO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE

29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2018 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-72.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - MDB - MARQUES DE SOUZA/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marques de Souza
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MARQUES DE SOUZA/RS (ADV(S) FABIO ANDRE GISCH-OAB 71942)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS CESAR MARQUES DE CASTRO, MARISTELA BEATRIZ SEIDEL, CLAUDIOMIRO ARNHOLD E JUSSARA
ALIZIA SEGHETTO MUSSKOPFF (ADV(S) FABIO ANDRE GISCH-OAB 71942)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de MARQUES DE SOUZA/RS, referente ao
exercício financeiro de 2017.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente em 30/04/2018.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 007/2018 no diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS - DEJERS (fl. 52), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 54.
Às fls. 63/65, a Unidade Técnica, responsável pelo exame das contas partidárias, emitiu Exame da Prestação de Contas, solicitando a baixa
dos autos em diligência para manifestação do partido, acerca da análise efetuada, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que o partido apresentou
documentação, conforme verificado às fls 72/76.
Sobreveio Parecer Conclusivo do Exame das Contas, emitido pela Unidade Técnica, às fl. 77/78, recomendando pela aprovação das contas,
com base no art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, também manifestou-se pela aprovação das contas, à fl. 79.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
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Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas as Resoluções TSE nºs 23.464/2015 e 23.546/2017, que disciplinam a
prestação de contas.
Outrossim, cumpre salientar que a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos
Políticos, conforme as suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inciso I, a
obrigatoriedade dos Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte (Lei nº 9.096/1995, art. 32, caput).
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada tempestivamente pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB do
município de MARQUES DE SOUZA/RS, em 30/04/2017.
Do estudo dos autos, especialmente do Parecer Conclusivo, verifica-se que o órgão partidário sanou, com a apresentação de informações e
documentos solicitados pela Unidade Técnica, as impropriedades verificadas num primeiro momento. Uma vez que não constatadas
irregularidades que comprometam a confiabilidade e a consistências das contas, e que, reparadas as impropriedades apontadas, a aprovação
das contas é a medida que se impõe.
Diante do exposto, corroboro com os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, julgando APROVADAS as contas do
Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Marques de Souza/RS, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos da Lei
nº 9.096/1995, e do art. 46, inc. I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, 09 de agosto de 2018
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2018 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-88.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PDT - CANUDOS DO VALE/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canudos do Vale
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - CANUDOS DO VALE/RS (ADV(S) CHELIN CARLA CAUMO-OAB 80519)
RESPONSÁVEL(S) : ELTON CALIARI E DULCI MARIA DULLIUS (ADV(S) CHELIN CARLA CAUMO-OAB 80519)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício de 2017 do órgão municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de
Canudos do Vale/RS.
A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros foi apresentada em 30/04/2018, portanto tempestivamente, conforme
protocolo n. 12.553/2018.
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 006/2018, dando publicidade à Declaração. Transcorrido o prazo de 03 (três) dias, foi certificada a
ausência de impugnação (fl.12).
A Unidade Técnica, em Relatório para Expedição de Diligências (fl. 29), solicitou ao órgão partidário para que se manifestasse sobre a
requisição de dois recibos de doação emitidos dia 13/04/2017 pelo presidente do partido Elton Caliari, entretanto o partido não se manifestou,
conforme constatado na Certidão de fl. 34.
Sobreveio Manifestação Técnica, se posicionando favoravelmente à Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Por conseguinte, o Parecer Ministerial, também se manifestando pelo julgamento favorável à declaração apresentada.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação 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 2017.
Ainda que verificada a mera requisição de dois recibos anuais, tal fato, por si só não caracteriza a sua utilização, uma vez que podem ser
emitidos e utilizados futuramente. Verifica-se que a prestação de contas é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira. Ademais, houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
[...]
VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;”
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, julgando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
do exercício 2017 do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do Município de CANUDOS DO VALE/RS, com fundamento no art. 45,
inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Lajeado, 09 de agosto de 2018
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2018 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-21.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PDT - PROGRESSO/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Progresso
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (ADV(S) IRINEIA VETTORAZZI FERLA-OAB 102985)
RESPONSÁVEL(S) : ITALEO FERLA, ANDRE GUARAGNI E ITALEO FERLA (ADV(S) IRINEIA VETTORAZZI FERLA-OAB 102985)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Progresso/RS, referente ao exercício
financeiro de 2017.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente em 27/04/2018.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 007/2018 no diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS - DEJERS (fl. 68), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 69.
Às fls. 77/79, a Unidade Técnica, responsável pelo exame das contas partidárias, emitiu Exame da Prestação de Contas, solicitando a baixa
dos autos em diligência para manifestação do partido, acerca da análise efetuada, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que o partido apresentou
documentação, conforme verificado às fls 85/87.
Sobreveio Parecer Conclusivo do Exame das Contas, emitido pela Unidade Técnica, à fl. 88, recomendando pela aprovação das contas, com
base no art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, também manifestou-se pela aprovação das contas, à fl. 90.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas as Resoluções TSE nºs 23.464/2015 e 23.546/2017, que disciplinam a
prestação de contas.
Outrossim, cumpre salientar que a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos
Políticos, conforme as suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inciso I, a
obrigatoriedade dos Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte (Lei nº 9.096/1995, art. 32, caput).
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada tempestivamente pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do
município de PROGRESSO/RS, em 27/04/2017.
Do estudo dos autos, especialmente do Parecer Conclusivo, verifica-se que o órgão partidário sanou, com a apresentação de informações e
documentos solicitados pela Unidade Técnica, a impropriedade verificada num primeiro momento. Uma vez que não constatadas
irregularidades que comprometam a confiabilidade e a consistências das contas, e que, reparada as impropriedade apontada, a aprovação das
contas é a medida que se impõe.
Diante do exposto, corroboro com os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, julgando APROVADAS as contas do
Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de PROGRESSO/RS, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos da Lei nº
9.096/1995, e do art. 46, inc. I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, 09 de agosto de 2018
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2018 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-63.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - INTEMPESTIVA - PP CRUZEIRO DO SUL RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruzeiro do Sul
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSITA - CRUZEIRO DO SUL/RS (ADV(S) ENIO LUIZ AZEVEDO-OAB 13277)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR GUERINO KLEIN, MAURO RIGONI WEILER, UBIRAJARA DA SILVA MARQUES E NAZARÉ GOMES (ADV(S)
ENIO LUIZ AZEVEDO-OAB 13277)
Vistos.
Dê-se vista dos autos aos interessados para que se manifestem no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Após, voltem os autos conclusos para apreciação.
Diligências legais.
Lajeado, 09 de agosto de 2018
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2018 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-18.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - INTEMPESTIVA - PSDB - LAJEADO/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - LAJEADO/RS (ADV(S) DOUGLAS DA CUNHA MUSSOLINI-OAB
75249)
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL ZANATTA, CARLOS RODRIGO RECKZIEGEL, DOUGLAS DA CUNHA MUSSOLINI, GILMAR NEITZKE E
CARLOS RODRIGO RECKZIEGEL (ADV(S) DOUGLAS DA CUNHA MUSSOLINI-OAB 75249)
Vistos.
O Parecer Conclusivo aponta a ocorrência de irregularidades nas contas (fls.63-64), havendo, ainda, parecer do Ministério Público Eleitoral
pela desaprovação das mesmas (fl.65).
Dessa forma, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa dos seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15
(quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para
o processo (artigo 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Diligências Legais.
Lajeado, 09 de agosto de 2018
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2018 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-20.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PP - PROGRESSO/RS
PROCEDÊNCIA: Progresso
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : PP - PARTIDO PROGRESSISTA - PROGRESSO/RS (ADV(S) RICARDO NICARETTA-OAB 78815)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO NICARETTA, LUIZ CARLOS CONSTANTIN E VALCIR ANGELO ORLANDI (ADV(S) RICARDO NICARETTAOAB 78815)
Vistos.
Dê-se vista dos autos aos interessados para que se manifestem no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Após, voltem os autos conclusos para apreciação.
Diligências legais.
Lajeado, 09 de agosto de 2018
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2018 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-28.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PTB - LAJEADO/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) JULIANA BAIOCCO NASCIMENTO-OAB 79146)
RESPONSÁVEL(S) : GUSTAVO FABRIM TEIXEIRA DA SILVA E GERSON ALOISIO BARCHERT (ADV(S) JULIANA BAIOCCO
NASCIMENTO-OAB 79146)
Vistos.
O Parecer Conclusivo aponta a ocorrência de irregularidades nas contas (fls.94/96), havendo, ainda, parecer do Ministério Público Eleitoral
pela desaprovação das mesmas (fl.97).
Dessa forma, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa dos seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15
(quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para
o processo (artigo 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Diligências Legais.
Lajeado, 09 de agosto de 2018
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2018 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-43.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - MDB - LAJEADO/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAJEADO/RS (ADV(S) RODOLFO BISLERI AGOSTINI-OAB 105577)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS EDUARDO RANZI, EDERSON FERNANDO SPOHR, CELSO CERVI E PAULA STORCK (ADV(S) RODOLFO
BISLERI AGOSTINI-OAB 105577)
Vistos.
O Parecer Conclusivo aponta a ocorrência de irregularidades nas contas (fls.71/75), havendo, ainda, parecer do Ministério Público Eleitoral
pela desaprovação das mesmas (fl.76).
Dessa forma, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa dos seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15
(quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para
o processo (artigo 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Diligências Legais.
Lajeado, 09 de agosto de 2018
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2018 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-36.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PT - LAJEADO/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) EDSON LUIZ KOBER-OAB 30063)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ANDRE NUNES, SERGIO ANTONIO TRASEL E RICARDO EWALD (ADV(S) EDSON LUIZ KOBER-OAB
30063)
Vistos.
O Parecer Conclusivo aponta a ocorrência de irregularidades nas contas (fls.106/108), havendo, ainda, parecer do Ministério Público Eleitoral
pela desaprovação das mesmas (fl.109).
Dessa forma, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa dos seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15
(quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para
o processo (artigo 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Diligências Legais.
Lajeado, 09 de agosto de 2018
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2018 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-44.2018.6.21.0029
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - MDB - CANUDOS DO VALE/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canudos do Vale
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) RICARDO NICARETTA-OAB 78815)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO CESAR BERGMANN E ROGERIO PRIMAZ (ADV(S) RICARDO NICARETTA-OAB 78815)
Vistos.
O Parecer Conclusivo aponta a ocorrência de irregularidades nas contas (fls.71-73), havendo, ainda, parecer do Ministério Público Eleitoral
pela desaprovação das mesmas (fl.74).
Dessa forma, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa dos seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15
(quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para
o processo (artigo 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Diligências Legais.
Lajeado, 09 de agosto de 2018
RODRIGO DE AZEVEDO BORTOLI
Juiz Eleitoral da 029ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 56/2018
O Doutor ANTONIO CARLOS DE CASTRO NEVES TAVARES, 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, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 51 da Resolução TSE n.
23.463/2015, a Prestação de Contas de Campanha dos candidatos e dos órgãos partidários municipais das Eleições de 2016.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos seguintes candidatos e/ou órgãos partidários municipais de LAJEADO DO BUGRE:
Processo - Número - Partido - Cargo - Nome - Entrega
79-59.2018.6.21.0032 - 11333 - PP - VEREADOR - VERINO BUENO DOS SANTOS - 25/07/2018
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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Palmeira das Missões-RS, 08 de agosto de 2018.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANTONIO CARLOS DE CASTRO NEVES TAVARES,
Juiz Eleitoral.

33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 017/2018 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-37.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Comissão Provisória
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA CAIMI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO PSC DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) FRANCISCO PICOLI-OAB 91197)
RESPONSÁVEL(S) : EDINILSON LUCIANO ANTUINES DO NASCIMENTO E RESSOLI PRATORIUS DE MELLO (ADV(S) FRANCISCO
PICOLI-OAB 91197)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, do Partido Social Cristão – PSC, do município de Passo Fundo – RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza no período de 01.01.2017 a 31.12.2017 (fl. 02), assinada pelo presidente e tesoureiro do partido, conforme disposto no art. 28, §3º da
Res. TSE n. 23.546/17, devidamente representados por advogado (fls. 03/05).
Foi juntada a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 10/14).
O Edital que deu publicidade à declaração apresentada foi publicado no DEJERS, conforme determina art.45, inciso I, da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fls. 18/19), sendo que transcorrido o prazo, não houve impugnação às contas (fl. 28).
Certificada a não localização de recibos emitidos, bem como ausência de extrato bancário e o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário (fl.27), sobreveio manifestação técnica do examinador sobre as matérias mencionadas, nos moldes do artigo 45, incisos II, III e IV,
da referida Resolução.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da declaração de ausência de movimentação de recursos e
aprovação das contas (fl. 31).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2017, apresentada pelo Partido Social Cristão –
PSC, do município de Passo Fundo – RS.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi uma importante inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, regulamentada,
primeiramente, pela Resolução TSE n. 23.464/15 (art. 28, §3º) e replicada pela Resolução TSE 23.546/2017, instrumento utilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de simplificar a obrigatoriedade da prestação de contas anuais pelos partidos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o período de análise.
Pela análise dos autos, verifica-se que a presente declaração respeitou o procedimento formal trazido pela Resolução, vez que realizada
através do sistema próprio, assinada pelo presidente e tesoureiro do partido político, entregue fisicamente em cartório e processada na forma
do art. 45 da Resolução 23.546/2017.
Publicado o edital, não houve impugnações no prazo legal. O documento de fl.27 atestou que não foi constatada movimentação financeira em
conta do partido. Da mesma forma, foi certificada a inexistência de emissão de recibos de doação e repasses do fundo partidário ao Órgão
Partidário em exame.
A análise técnica concluiu pela efetiva inexistência de movimentação financeira no exercício de 2017 e pela ausência de irregularidade (fl. 29).
Diante da análise técnica e considerando a inexistência de impugnação, verifica-se que não restaram caracterizadas impropriedades e/ou
irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de forma que, cumpridas as formalidades legais, acolho o parecer ministerial e
recepciono a declaração elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isto posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício de 2017 do Partido Social Cristão – PSC, do município de
Passo Fundo – RS, com fulcro no art. art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 08 de agosto de 2018
ANA PAULA CAIMI
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 018/2018 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-52.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Comissão Provisória
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA CAIMI
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE REDE DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) JOÃO PEDRO MENEGAZ FABRIS-OAB 56791)
RESPONSÁVEL(S) : ALVARO FERNANDES LOTERMANN E THIAGO JOEL GONÇALVES DA COSTA (ADV(S) JOÃO PEDRO MENEGAZ
FABRIS-OAB 56791)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2017, da Rede Sustentabilidade – REDE, do município de Passo Fundo –
RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza no período de 01.01.2017 a 31.12.2017 (fl. 02), assinada pelo presidente e tesoureiro do partido, conforme disposto no art. 28, §3º da
Res. TSE n. 23.546/17, devidamente representados por advogado (fls. 03 e 20).
Foi juntada a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 04/06).
O Edital que deu publicidade à declaração apresentada foi publicado no DEJERS, conforme determina art.45, inciso I, da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fls. 09/10), sendo que transcorrido o prazo, não houve impugnação às contas (fl. 19).
Certificada a não localização de recibos emitidos, bem como ausência de extrato bancário e o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário (fl.18), sobreveio manifestação técnica do examinador sobre as matérias mencionadas, nos moldes do artigo 45, incisos II, III e IV,
da referida Resolução.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da declaração de ausência de movimentação de recursos e
aprovação das contas (fl. 23).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
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DECIDO.
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2017, apresentada pela Rede Sustentabilidade –
REDE, do município de Passo Fundo – RS.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi uma importante inovação trazida pela Lei nº 13.165/2015, regulamentada,
primeiramente, pela Resolução TSE n. 23.464/15 (art. 28, §3º) e replicada pela Resolução TSE 23.546/2017, instrumento utilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de simplificar a obrigatoriedade da prestação de contas anuais pelos partidos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o período de análise.
Pela análise dos autos, verifica-se que a presente declaração respeitou o procedimento formal trazido pela Resolução, vez que realizada
através do sistema próprio, assinada pelo presidente e tesoureiro do partido político, entregue fisicamente em cartório e processada na forma
do art. 45 da Resolução 23.546/2017.
Publicado o edital, não houve impugnações no prazo legal. O documento de fl.18 atestou que não foi constatada movimentação financeira em
conta do partido. Da mesma forma, foi certificada a inexistência de emissão de recibos de doação e repasses do fundo partidário ao Órgão
Partidário em exame.
A análise técnica concluiu pela efetiva inexistência de movimentação financeira no exercício de 2017 e pela ausência de irregularidade (fl. 21).
Diante da análise técnica e considerando a inexistência de impugnação, verifica-se que não restaram caracterizadas impropriedades e/ou
irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de forma que, cumpridas as formalidades legais, acolho o parecer ministerial e
recepciono a declaração elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isto posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício de 2017 da Rede Sustentabilidade – REDE, do município
de Passo Fundo – RS, com fulcro no art. art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 08 de agosto de 2018
ANA PAULA CAIMI
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2018 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-61.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Pontão
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA CAIMI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PC DO B DE PONTÃO/ RS (ADV(S) TIAGO ELIAS JORGENS-OAB 110442)
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR RODRIGUES E PEDRO JUSCELINO DOS SANTOS (ADV(S) TIAGO ELIAS JORGENS-OAB 110442)
Vistos.
Trata-se de prestação de Contas Partidária Anual, referente ao exercício 2017, do Partido Comunista do Brasil – PCdoB, do município de
Pontão – RS, 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 pelas Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
O partido prestou suas contas nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. As partes foram devidamente representadas por
advogado, conforme art. 31, inciso II da mesma resolução (fls. 30/32).
Juntou-se a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 25/29).
Foi publicado o Edital n.º 06/2018 (fl. 33) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 28 de maio de 2018.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 39).
A unidade técnica, após realizar a análise das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o parecer conclusivo (fls.
41/42), ressalvando a ausência do comprovante de remessa da Escrituração Contábil Digital à Receita Federal.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fl. 44).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as Contas Partidárias Anuais do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) de Pontão – RS, referentes ao exercício 2017. Foi
publicado o Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A unidade técnica, em sua análise, não
constatou irregularidades, ressalvando apenas a ausência do comprovante de remessa da Escrituração Contábil Digital à Receita Federal.
Entretanto, considerando o conjunto das peças apresentadas, trata-se de mera impropriedade que não compromete a análise das contas.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.464/2015, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação, com
ressalvas, é a medida que se impõe.
Diante da manifestação da unidade técnica e do parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as contas apresentadas não
possuem irregularidades que comprometam a análise das contas, da inexistência de impugnação e considerando a mera impropriedade da
falta de apresentação do comprovante de remessa da Escrituração Contábil Digital à Receita Federal, suprida pela apresentação dos demais
documentos, acolho o parecer ministerial e recepciono a prestação de contas elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos
acima.
Isto posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) de
Pontão – RS, referentes ao Exercício de 2017, base no art. 46, inciso II, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 08 de agosto de 2018
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ANA PAULA CAIMI
Juíza Eleitoral da 033ª ZE

35ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 01/2018 - 035º ZE
Aos 23 dias do mês de julho do ano de 2018, a 035 Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n. 02/2018,
publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 30/05/2018, procedeu à eliminação dos documentos
judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Pinheiro Machado, 09 de Agosto de 2018.
Marcelo Malizia Cabral
Juiz Eleitoral da 035ª Zona Eleitoral

36ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 011/2018
O Doutor Mário Gonçalves Pereira, MM. Juiz Eleitoral da 36ª Zona de Quaraí – 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. Acauan, nº 320, em Quaraí/RS, encontra-se
disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, inciso I, da Resolução TSE n.
23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos – Exercício 2017, de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade de declaração de ausência de movimentação de recursos do seguinte partido político:
- Partido Progressista – PP – Quaraí/RS
Responsáveis: Carlos Eduardo Bogado de Matos (Presidente) e Luiz Airton Monteiro Moura (Tesoureiro);
Prazo: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação do 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, o que será feito por
meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Quaraí/RS, 09 de agosto de 2018.
Eu, Clóvis Martin Fink, Chefe de Cartório da 36ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MÁRIO GONÇALVES PEREIRA
Juiz Eleitoral da 36ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 168/2018 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-82.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
RESPONSÁVEL(S) : SÉRGIO ROGÉRIO DA SILVA PADILHA, LEANDRO JORGE DINIZ E KELLEN CARDOSO PESSOA
Vistos.
Trata-se de processo de não apresentação de contas, referente ao Exercício Financeiro de 2017, do Partido Comunista do Brasil.
Devidamente notificado o partido, através de seu presidente, para apresentar a Prestação de Contas, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas (fl.04).
As contas foram apresentadas e autuadas sob o nº 30-67.2018.6.21.0048, conforme certidão do Cartório Eleitoral (fl. 16).
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo arquivamento do feito (fl. 18v).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Como razões de decidir, determino a EXTINÇÃO e arquivamento do feito, pela perda do objeto.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São Francisco de Paula, 09 de agosto de 2018
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
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49ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 38/2018
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Travessa Paul Harris, 56, em
São Gabriel, que se encontram disponíveis, 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, as Demonstrações do Resultado do Exercícios e os Balanços Patrimoniais relativos às Prestações de
Contas Anuais dos Órgãos Municipais.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, dos seguintes Partidos Políticos:
Partido Social Liberal - PSL - Exercício 2015 - São Gabriel/RS;
Partido dos Trabalhadores - PT - Exercício 2017 - São Gabriel/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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 08 de agosto de 2018.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral da 049ª ZE.

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 181/2018/2018 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-41.2018.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Mato Queimado
JUÍZA ELEITORAL: GABRIELA DANTAS BOBSIN
PARTIDO(S) : PT - MATO QUEIMADO (ADV(S) CARLOS ROGÉRIO AMES-OAB 99257 E JULIANO DALSOCHIO RIBAS-OAB 96373)
RESPONSÁVEL(S) : BRUNO BIRCK E JULIA BENTZ
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias do Partido dos Trabalhadores de Mato Queimado/RS.
O órgão provisório do partido estava ativo de 09/12/2013 até 23/06/2017, conforme certidão de composição (fl. 03).
Devidamente notificados o órgão partidário e seus responsáveis financeiros (fls. 08,09,10), não sendo entregue a prestação de contas, foi
determinada a suspensão de repasses de quotas do Fundo Partidário (fl. 11).
Renovada a notificação da Sra. Julia Bentz (fl.21), secretária de finanças, o partido apresentou manifestação (fl. 19).
Certificado pela unidade técnica o não recebimento de repasses do Fundo Partidário, emissão de recibos de doação e extratos bancários (fl.
24).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela não prestação das contas, conforme parecer (fl. 26).
Dada vista aos interessados para que se manifestassem sobre as informações e documentos apresentados ao processo, decorrendo o
prazo in albis (fl. 28).
Determinada, novamente, a notificação da Sra. Julia Bentz (fl. 29), ao que foi dado cumprimento, dessa vez pessoalmente, com aposição de
sua assinatura (fl.30v.).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2016, do Partido dos Trabalhadores do município
de Mato Queimado.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo o mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Em que pese a manifestação da agremiação pela não movimentação de recursos (fl.19), não foram juntados os documentos e peças
processuais necessários para verificação da licitude das contas partidárias, estando em desacordo com o art. 28 da Resolução TSE
23.464/2015.
CAPÍTULO VI
DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de
abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
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I – Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II – Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e
III – Tribunal Superior Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§ 1º Os Tribunais Regionais Eleitorais farão publicar até o fim do mês de fevereiro de cada ano a relação dos juízos competentes para o
recebimento das contas dos órgãos municipais e zonais.
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o
partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I – preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II – assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III – entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.
Ademais, conforme exposto acima, a declaração por ausência de movimentação possui caráter personalíssimo, a qual deve ser assinada pelo
tesoureiro e presidente, que seriam os responsáveis pelo teor da declaração e, ainda que os procuradores possuam poderes para tanto,
segundo se extrai dos autos (fls. 04/17), apenas o partido possui representação juntada ao processo.
Portanto, resta configurada a omissão das peças processuais imprescindíveis ao exame da movimentação financeira da agremiação, razão
pela qual acolho a recomendação do parecer elaborado pelo Ministério Público Eleitoral (fl.26) para o julgamento das contas como não
prestadas.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Partido dos Trabalhadores de Mato Queimado, referentes ao exercício financeiro de 2016, não
prestadas, com fulcro no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores em Mato Queimado/RS, conforme
art. 42 da Resolução TSE 23.571/2018.
Publique-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado:
a) Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) Oficie-se ao TRE-RS comunicando a determinação de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido em tela.
Após, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 07 de agosto de 2018
GABRIELA DANTAS BOBSIN
Juíza Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 182/2018/2018 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-71.2018.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolador
JUÍZA ELEITORAL: GABRIELA DANTAS BOBSIN
PARTIDO(S) : PT - ROLADOR
RESPONSÁVEL(S) : ARMILINDO STELZER E ELIO ESCOBAR MIRANDA
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anual do Partido dos Trabalhadores do Rolador/RS.
O órgão provisório do partido estava ativo de 10/11/2013 até 23/06/2017, conforme certidão de composição (fl. 03).
Devidamente notificados o partido e seus responsáveis (fls.04,05,14), não houve manifestação, sendo então determinada a suspensão de
repasses do fundo partidário (fl.06) e declarada a revelia das partes (fl.21).
Certificado pela unidade técnica o não recebimento de repasses do Fundo Partidário, emissão de recibos de doação e recebimento de
recursos na conta bancária enviada à Justiça Eleitoral (fl.17).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas (fl.20).
Dada vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados ao processo, decorrendo o prazo in albis (fl.
22).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2016, do Partido dos Trabalhadores do município
do Rolador.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no
caso a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo o mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Devidamente notificado, o partido deixou de apresentar suas contas partidárias, sendo, portanto, impossível a análise financeira.
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III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Partido dos Trabalhadores de Rolador, referentes ao exercício financeiro de 2016, não prestadas,
com fulcro no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores em Rolador/RS, conforme art.
42 da Resolução TSE 23.571/2018.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado:
a) Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) Oficie-se ao TRE-RS comunicando a determinação de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido em tela.
Após, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 07 de agosto de 2018
GABRIELA DANTAS BOBSIN
Juíza Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 183/2018 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 688-50.2016.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUÍZA ELEITORAL: GABRIELA DANTAS BOBSIN
CANDIDATO(S) : MARCIO SANTOS DA SILVA (ADV(S) FABIANO NUNES MACHADO-OAB 83562)
MUNICÍPIO(S) : SÃO LUIZ GONZAGA
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas do candidato a Vereador Marcio Santos da Silva, referente ao pleito municipal de 2016.
Foi publicado edital n. 011/2018 em 11/6/2018, decorrendo o prazo legal sem impugnação das contas.
As inconsistências descritas no procedimento técnico de exame de fls. 51/53 foram analisadas pelo examinador através dos relatórios
disponíveis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB.
Expedido Relatório de Exame das Contas das fls. 54/55, sendo necessária a realização de diligências com o objetivo de sanar irregularidades
e/ou impropriedades relatadas.
Notificado o candidato, apresentou a prestação de contas retificadora às fls.59/73.
Publicado edital n. 026/2018 em 11/7/2018, decorrendo o prazo legal sem impugnação das contas.
Consideradas sanadas as irregularidades e/ou impropriedades, emitiu-se o parecer técnico conclusivo das fls. 75/76, opinando pela aprovação
das contas.
Expedido o Parecer Conclusivo das fls. 75/76, opinando pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, conforme parecer da fl. 77.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas de campanha eleitoral oferecidas por Marcio Santos da Silva, candidato a vereador do município
de São Luiz Gonzaga, pelo Partido Progressista – PP.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente pelo candidato, sendo instruída com os documentos arrolados no art.
48, inciso II, da Resolução TSE nº 23.363/2015, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a plena regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação
eleitoral.
Nos termos do art. 68, I, da Resolução 23.363/2015, estando regulares as contas, cabe sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas do candidato Marcio Santos da Silva relativas às eleições municipais de 2016, nos termos do art. 68, I, da
Resolução TSE n.º 23.363/2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se.
Após, arquive-se com baixa.
São Luiz Gonzaga, 08 de agosto de 2018
GABRIELA DANTAS BOBSIN
Juíza Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 184/2018 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-94.2016.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Mato Queimado
JUÍZA ELEITORAL: GABRIELA DANTAS BOBSIN
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : PLÍNIO LEMOS BERVIN E ALCIDES BORCHERT
ADV: THOMAS E TROTT ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/RS N. 2.994)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do exercício financeiro de 2015 do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Mato Queimado/RS.
O partido apresentou as contas no prazo legal, conforme determina a Lei 9.096/95, art. 32, e a Resolução TSE nº 23.432/14, art. 28, I.
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Foi publicado no DEJERS o Edital n. 10/2016, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício, sem
impugnações.
Elaborou-se o exame da prestação de contas, em que foram solicitados documentos e esclarecimentos sobre inconsistências/irregularidades
apresentadas nas demonstrações contábeis, concedendo-se prazo de 30 dias para prestar os esclarecimentos e complementar a
documentação, de acordo com o art. 35, §3º, I da Res. TSE n. 23.432/14. Foram prestadas as informações das fls. 59/60.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, pois houve o registro de uma doação estimável em dinheiro de
serviços advocatícios que foram prestados no corrente ano para a apresentação da prestação de contas do exercício financeiro de 2015 e que
devem figurar somente na prestação de contas do exercício financeiro de 2016.
Houve também o registro de doação estimável em dinheiro de profissional que não prestou serviço ao partido. Em manifestação, o partido
alegou equívoco quanto ao registro do profissional que prestou o serviço no ano de 2015.
Não houve o registro dos gastos efetuados no exercício de 2015 com a autenticação do Livro Diário no Ofício de Registro Civil, apresentado à
Justiça Eleitoral com os registros diários da movimentação financeira e patrimonial do partido no exercício de 2014.
Os recibos de doação emitidos pelo partido estão em desacordo com o art. 11 da Res. TSE n. 23.432/14.
Conforme documentação apresentada, o partido não recebeu recursos financeiros provenientes de doações ou contribuições.
Os registros constantes nos extratos bancários estão integralmente registrados na prestação de contas.
Conforme documentação apresentada e consulta ao sistema PRESTCON/TSE, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, bem como não houve gastos com campanhas eleitorais.
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que emitiu parecer pela desaprovação.
O parecer conclusivo apontou inconsistências/impropriedades, porém as falhas e a ausência de documentos não comprometeram a análise da
movimentação financeira e patrimonial do partido. Diante disso, as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas, fulcro no artigo 45, II, da
Resolução TSE nº 23.432/14.
O Ministério Público recorreu (fls. 73/76).
A sentença de fls.68/69 foi anulada pelo acolhimento da preliminar arguida pela Procuradoria Regional Eleitoral no parecer das fls. 82/86,
sendo determinada a citação dos responsáveis partidários na forma do art. 38 da Resolução 23.464/2015.
Restando perfectibilizadas as citações, foi determinada vista às partes para alegações finais.
O partido requerido não se manifestou.
Foram os autos com vista ao Ministério Público, que opinou pela desaprovação das contas, alegando que as irregularidades apontadas são
suficientes para a rejeição das contas.
É o relatório.
Decido.
O parecer conclusivo apontou inconsistências/impropriedades, porém as falhas e a ausência de documentos não comprometeram a análise da
movimentação financeira e patrimonial do partido.
Refere a Analista que houve registro de uma doação estimável em dinheiro de serviços advocatícios que foram prestados no corrente ano para
a apresentação da prestação de contas do exercício financeiro de 2015 e que devem figurar somente na prestação de contas do exercício
financeiro de 2016.
Houve também o registro de doação estimável em dinheiro de profissional que não prestou serviço ao partido. Em manifestação, o partido
alegou equívoco quanto ao registro do profissional que prestou o serviço no ano de 2015. Os recibos estão em desacordo com a legislação
eleitoral.
Salienta-se que os registros constantes nos extratos bancários constam integralmente da prestação de contas, o que permite aferir a
movimentação financeira, sendo que as impropriedades/irregularidades apontadas não comprometem completamente a análise das referidas
contas.
Diante do exposto, reiterando decisão anterior, JULGO as contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB aprovadas com ressalvas, fulcro no
artigo 45, II, da Resolução TSE nº 23.432/14.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
São Luiz Gonzaga, 08 de agosto de 2018
GABRIELA DANTAS BOBSIN
Juíza Eleitoral da 052ª ZE

53ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 046/2018
53a ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL Nº 046/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. CRISTIANO EDUARDO MEINCKE, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, do que dispõe o art. 15º da Resolução TSE n.° 23.571/2018, de 29 de maio de 2018.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO UNIDADE POPULAR - UP, ainda em
formação, apresentou, na data de 07/08/2018, lista/formulário de assinaturas de apoiamento à sua constituição perante o Tribunal Superior
Eleitoral, nos termos do art. 9° da Lei 9.096/95, a qual se encontra disponível para consulta na sede deste Cartório Eleitoral, a fim de que
qualquer interessado possa, em petição fundamentada, impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do presente Edital.
Dado e passado nesta Cidade de Sobradinho em 09 de agosto de 2018. Eu, RAFAEL MIRANDA TRINDADE, Chefe de Cartório Substituto da
53ª Zona Eleitoral, subscrevo.
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE,
Juiz Eleitoral da 53ª ZE.
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58ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2018 - 58 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-46.2018.6.21.0058
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Vacaria
JUIZ ELEITORAL: GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL(S) : DAGMAR DENGO E MARCELO CERON DE AZEVEDO (ADV(S) GILBERTO WOLSCHICK-OAB 42292)
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT, de Vacaria/RS, apresentou, tempestivamente, a prestação de contas referente
ao exercício financeiro de 2017, em 30/04/2018, conforme documentos de fl. 02 à 042.
Publicado o balanço patrimonial em 25/05/2018, não houve impugnação (fl. 44).
Foi emitido relatório conclusivo (fls. 48), concluindo pela aprovação das contas, com base no art. 46, inciso I, da Resolução nº 23.464/15 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 52).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita 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 normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as prestações
de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização sobre a
escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não constam nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.464/15, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício
financeiro de 2017 do Diretório Municipal do PDT –Partido Democrático Trabalhista do município de Vacaria/RS.
Intime-se por nota de expediente.
Transitado em julgado, arquive-se.
Vacaria, 08 de agosto de 2018
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral da 058ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2018 - 58 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-76.2018.6.21.0058
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Monte Alegre dos Campos
JUIZ ELEITORAL: GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ITAMAR DOS SANTOS BORGES E SANDRA MARIA DAROS DEON BATALHA (ADV(S) DAGMAR DENGO-OAB
34863)
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Monte Alegre dos Campos/RS apresentou, a prestação de contas referente
ao exercício financeiro de 2017, em 27/04/2018, conforme documentos de fl. 02 à 71.
Publicado o balanço patrimonial em 24/05/2018, não houve impugnações (fl. 74).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 75) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 77), concluindo pela aprovação das contas, com base no art. 46, inciso I, da Resolução nº 23.464/15 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 81).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita 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 normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n.23.464/15 , que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seus art. 2º, 4º e 28, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as prestações
de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização sobre a
escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não constam nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas e o parecer do Ministério Público Eleitoral e, com fulcro no artigo 46,
inc. I, da Resolução TSE n. 23.464/15, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do Diretório Municipal do PDT
do município de Monte Alegre dos Campos/RS.
Intime-se.
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Publique-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Vacaria, 08 de agosto de 2018
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral da 058ª ZE

60ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 11/2018 - 60ª ZE
O Doutor Felipe Marques Dias Fagundes, Juiz Eleitoral Substituto da 60ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Ferreira Viana, n. 1159, em
Pelotas, se encontra disponível, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31, § 1º, § 2º e § 3º da Resolução TSE n.
23.567/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2017, do
diretório municipal do Movimento Democrático Brasileiro.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do Movimento Democrático Brasileiro de TuruçuRS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado 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 Substituto mandou publicar o presente Edital no
DEJERS.
Pelotas-RS, 30 de julho de 2018.
Eu, Paulo Alex da Silva Souza, Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FELIPE MARQUES DIAS FAGUNDES,
Juiz Eleitoral Substituto.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 12/2018 - 60ª ZE
O Doutor Felipe Marques Dias Fagundes, Juiz Eleitoral Substituto da 60ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, não tendo sido possível localizar o diretório estadual do Partido Popular
Socialista no endereço da sede, cadastrado junto à Justiça Eleitoral, foi determinada a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário,
pelo prazo de 6 (seis) meses, na forma do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.432/2014, nos termos de decisão proferida nos autos do
processo n. 199-86.2016.6.21.0060
OBJETO: Intimação do diretório estadual do Partido Popular Socialista sobre a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário ao PPS
de Pelotas, pelo prazo de 6 (seis) meses.
PRAZO: 20 (vinte) dias
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral Substituto mandou publicar o presente Edital no
DEJERS.
Pelotas-RS, 30 de julho de 2018.
Eu, Paulo Alex da Silva Souza, Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FELIPE MARQUES DIAS FAGUNDES,
Juiz Eleitoral Substituto.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2018 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-31.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIO 2017
PROCEDÊNCIA: Turuçu
JUIZ ELEITORAL: FELIPE MARQUES DIAS FAGUNDES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) FÁBIO BUSS CONTREIRA-OAB 96805)
RESPONSÁVEL(S) : FÁBIO BUSS CONTREIRA E ADAIR BECKER MAILAHN (ADV(S) FÁBIO BUSS CONTREIRA-OAB 96805)
Vistos.
Publique-se edital e adotem-se as demais providências do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dil.
Pelotas, 06 de agosto de 2018
FELIPE MARQUES DIAS FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2018 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 213-70.2016.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: FELIPE MARQUES DIAS FAGUNDES
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
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EXECUTADO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) ALEXANDRE DE FREITAS GARCIA-OAB 74039 E WILLIAM SOTTORIVA
ANDREIA-OAB 101926)
Vistos.
Deferi o pedido de penhora online, que restou parcialmente exitosa, conforme informações anexas.
Intimem-se da penhora.
Pelotas, 01 de agosto de 2018
FELIPE MARQUES DIAS FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2018 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-61.2018.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nicolau Vergueiro
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DANIANA BRUSCO MOHR-OAB 70232, GUILHERME MACULAN
CORADI-OAB 89663, HENRIQUE DE CONTO REVEILLEAU-OAB 92845, JONAIR BOSCATO PACHECO-OAB 77610, LUIZA PORTALUPPI
FLÔRES-OAB 83484, PAULO ROBERTO FLÔRES-OAB 17388, VILSON JOSÉ CORADI-OAB 24922 E WAGNER MACULAN CORADI-OAB
84712)
RESPONSÁVEL(S) : LEONEL PAULO BARRILLI (ADV(S) DANIANA BRUSCO MOHR-OAB 70232, GUILHERME MACULAN CORADI-OAB
89663, HENRIQUE DE CONTO REVEILLEAU-OAB 92845, JONAIR BOSCATO PACHECO-OAB 77610, LUIZA PORTALUPPI FLÔRES-OAB
83484, PAULO ROBERTO FLÔRES-OAB 17388, VILSON JOSÉ CORADI-OAB 24922 E WAGNER MACULAN CORADI-OAB 84712),
LUTERO BARRILLI (ADV(S) GUILHERME MACULAN CORADI-OAB 89663, HENRIQUE DE CONTO REVEILLEAU-OAB 92845, JONAIR
BOSCATO PACHECO-OAB 77610, LUIZA PORTALUPPI FLÔRES-OAB 83484, PAULO ROBERTO FLÔRES-OAB 17388, VILSO JOSÉ
CORADI-OAB 24922 E WAGNER MACULAN CORADI-OAB 84712)
Vistos.
Dê-se vista aos interessados para manifestação sobre as informações e documentos, no prazo de 3 (três) dias.
D.L.
Marau, 09 de agosto de 2018
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2018 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 402-42.2016.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Eleições - 1° Turno - Eleições - Eleição Proporcional
- PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
CANDIDATO(S) : JACIR ANTONIO ROMANINI (ADV(S) CLERIANO BENATTI-OAB 066573)
PARTIDO(S) : COLIGAÇÃO JUNTOS POR NOVA ALVORADA - PMDB/PP/PDT/PPS - NOVA ALVORADA/RS
Vistos.
Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito no valor de R$1.749,45 (um mil e setecentos e
quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), ficando ciente de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo citado, o débito
será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento).
Ainda, cientifique-se a parte que, no caso de parcelamento do débito, o valor de cada parcela mensal deve ser acrescido de juros equivalentes
à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculada a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão
até o mês anterior ao do pagamento, acrescido de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art.
406 da Lei nº 10.406/2002 e art. 13 da Lei nº 10.522/2002). A referida atualização deverá ser realizada em cada uma das prestações
subsequentes.
D.L.
Marau, 09 de agosto de 2018
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

64ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2018 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-33.2018.6.21.0064
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Cristal do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT (ADV(S) DANIEL BROMBILLA-OAB 54233)
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RESPONSÁVEL(S) : LUIZ BINSFELD, GILBERTO BUENO, DEOCLIDES NOGUEIRA DO NASCIMENTO E MARILI CORREA (ADV(S)
DANIEL BROMBILLA-OAB 54233)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Cristal do Sul/RS, relativa ao Exercício
financeiro de 2017 (fls. 2-34).
Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício (fl. 40) e enviados tais documentos ao Ministério
Público Eleitoral (fl. 42), decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 43).
A Unidade Técnica (fls. 44/45) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 46) manifestaram-se pela aprovação das contas partidárias, com ressalvas,
diante da intempestividade na apresentação.
Vieram os autos para sentença
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Embora prestadas intempestivamente, somente em 30/05/2018 (fl. 02), as contas partidárias obedecerem os demais dispositivos da Lei
9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.464/15.
Segundo parecer da Unidade Técnica, o partido político, no exercício financeiro em exame, não recebeu recursos do Fundo Partidário, bem
como declarou receitas e despesas compatíveis com os extratos bancários apresentados, que restaram comprovadas pela documentação
acostada.
Conforme se extrai, durante o exercício de 2017, a movimentação financeira da agremiação partidária limitou-se ao recebimento de R$ 4,57, a
título de "juros e outas rendas", e a realização de gastos no valor de R$ 12,40, a título de "despesas financeiras - comissões e bancárias", tudo
devidamente comprovado.
Diante disso, embora não tenha observado o prazo legal para a apresentação de suas contas, violando o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95 e
art. 28 da Resolução TSE 23.464/2015, tal improbidade não impede a regular análise das contas partidárias, notadamente quanto às entradas
e saídas dos recursos, razão pela qual mostra-se imperiosa a aprovação das contas apresentadas, embora com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do art. 46, inciso II, da Resolução TSE n° 23.464/15, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO
DOS TRABALHADORES - PT, do município de Cristal do Sul/RS, relativa ao Exercício financeiro de 2017.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Rodeio Bonito, 09 de agosto de 2018
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2018 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-93.2018.6.21.0064
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Pinhal
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROGÉRIO BERNICKER E JANDIR LUIZ TRENTO (ADV(S) ANILTON LUIZ BORTOLINI-OAB 26314)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, do Município de Pinhal/RS.
Efetuada a notificação do Diretório Estadual do PSDB, para os fins do art. 28, §5º, da Resolução TSE 23.546/2017, não houve a sucessão
processual, razão pela qual decretou-se a revelia do órdão partidário (fl. 15).
Publicado o Edital nº 48/2018, visando a conferir publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada, decorreu o
prazo legal, sem impugnação (fl. 19).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 20-24).
A Unidade Técnica (fl. 25) e o Ministério Público (fls. 26) manifestaram-se pela aprovação das contas apresentadas.
Vieram os autos para sentença.
É o breve relato.
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2017, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, o que evidencia a veracidade da declaração de fl. 2, devidamente assinada pelos responsáveis pelo
Partido Político durante o exercício em apreço.
Embora apresentada intempestivamente (em 18/05/2018), não houve impugnação à declaração apresentada.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, opinando pela
aprovação das contas, com ressalvas.
A Unidade Técnica, por sua vez, ressaltou que "analisando os extratos bancários de fl. 04, constata-se que, no dia 18/12/2017, o órgão
partidário municipal recebeu da instituição financeira a importância de R$ 1,46 (um real e quarenta e seis centavos), a título de “juros de
capital”" (fl. 25).
Embora o órgão partidário tenha, de fato, recebido a importância apontada pela Unidade Técnica, conforme se depreende do extrato de fl. 4,
entendo que tal circunstância, diante do ínfimo valor e pelo fato de ter sido recebido a título de "juros de capital", decorrente da simples
manutenção da conta bancária junto ao Sicredi, não desvirtua a declaração de ausência de movimentação financeira apresentada,
notadamente diante da ausência do recebimento de qualquer doação financeira e da realização de despesas pelo Partido Político.
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando para todos os efeitos como prestadas e APROVADAS as contas de
2017 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do Município de Pinhal/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Rodeio Bonito, 09 de agosto de 2018
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA - Juíza Eleitoral da 064ª ZE
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81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.98/2018 - 081ªZE/RS
Classe PC – Processo n.34-05.2018.6.21.0081 Protocolo: 27.052/2018
Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) EM SÃO PEDRO DO SUL
ADV.: Everton Vanderlei Flores Vieira – OAB/RS 51664
Responsável: EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA
ADV.: Everton Vanderlei Flores Vieira – OAB/RS 51664
Responsável: GILBERTO LAMPERT
ADV.: Everton Vanderlei Flores Vieira – OAB/RS 51664
Vistos.
Atualize-se a autuação para retirar o termo “omissão” da descrição do assunto.
Designo os servidores Lisandro Soares Leandro e Cristina Guimarães e Santos para efetuar o exame desta prestação de contas.
Conforme art.31, §1º, da Resolução TSE n.23.546/2017, publique-se o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e envie-se cópia
dos mesmos ao Ministério Público Eleitoral, por ofício.
Não havendo impugnações, aos examinadores designados para análise das contas.
Dil. Legais.
São Pedro do Sul, 08 de agosto de 2018.
VINÍCIUS BORBA PAZ LEÃO,
Juiz Eleitoral da 81ª ZE.

86ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 36/2018 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-22.2018.6.21.0086
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Tiradentes do Sul
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER WERLE
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) JULCI DE CAMARGO-OAB 53467)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE VALDIR VIVIAN - PRESIDENTE E ALIOMAR DE GODOY - TESOUREIRO (ADV(S) JULCI DE CAMARGO-OAB
53467)
Vistos.
Encerro a produção de provas, e de acordo com o art. 40 da Res. TSE 23.546/2017, abro vista às partes para a apresentação de alegações
finais, no prazo comum de três dias.
Intime-se, por nota de expediente.
Diligências legais.
Três Passos, 09 de agosto de 2018
SUCILENE ENGLER WERLE
Juíza Eleitoral da 086ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2018 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-85.2017.6.21.0086
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Bom Progresso
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER WERLE
PARTIDO(S) : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- PMDB - BOM PROGRESSO (ADV(S) GILBERTO RODRIGUES
DA SILVA-OAB 59949)
RESPONSÁVEL(S) : SADI KRAESENER BONES E JOÃO CARLOS VALLERIUS (ADV(S) GILBERTO RODRIGUES DA SILVA-OAB 59949)
Vistos.
Intime-se o devedor, por nota de expediente (artigo 513, § 2º, inciso I, CPC) para cumprir a sentença e efetuar o pagamento de R$ 1.246,73
(um mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), atualizados até 31/07/2018.
Não ocorrendo o pagamento espontâneo no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento (art. 523, § 1º).
O aludido pagamento deverá ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), com a posterior juntada do comprovante.
Caso não seja efetuado o pagamento espontâneo, voltem os autos conclusos para análise dos pedidos referentes aos itens "b" e “c” da petição
de fls. 94/99.
Três Passos, 08 de agosto de 2018
SUCILENE ENGLER WERLE
Juíza Eleitoral da 086ª ZE
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88ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2018 - 88ªZE/RS
Classe DP – Processo N. 42-58.2018.6.21.0088
Assunto: Processo Administrativo – Direitos Políticos – Restabelecimento dos Direitos Políticos – Lançamento de ASE 370-1 – Cessação de
Impedimento – Pedido de providências
Eleitor: Mauro José Scopel - IE n.° 0766 2564 0485
Interessado-Zona: Cartório Eleitoral da 088ª Zona Eleitoral
1. Conforme a Informação n.° 10/2018, de fl. 02, trata-se de restabelecimento dos direitos políticos de eleitor falecido com registro em seu
histórico cadastral o ASE 337-1 – Incapacidade Civil Absoluta.
2. Com base no relatório “Consulta Eleitoral – Espelho”, extraído do Sistema ELO, de fls. 03; na cópia da página 2/2, da Requisição de
Autorização de Processamento n. 24/2018, extraída do Sistema INFODIP, de fl. 04; e, no Manual de Procedimentos Cartorários, faz-se
necessário o restabelecimento dos direitos políticos do eleitor retro, para posterior lançamento do óbito.
3. Em razão do exposto, determino seja restabelecida os direitos políticos do eleitor Mauro José Scopel – IE n. 0766 2564 0485, lançando-se o
ASE 370-1 – Cessação de Impedimento, devendo ser consignada como data de ocorrência a do óbito do eleitor.
4. Registradas as anotações, certifique-se.
5. Publique-se.
6. Dê-se ciência ao MPE.
7. Cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Veranópolis, 07/ 08/ 2018.
Antonio Luiz Pereira Rosa,
Juiz Eleitoral.

90ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 027/2018
A Doutora Patrícia Antunes Laydner, Juíza Eleitoral da 090ª Zona de Guaíba-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 Nestor de Moura Jardim,
387 – 3º andar, em Guaíba-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, da Lei nº
9.096/95 e do art. 31, §§ da Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015, o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do
exercício às Prestações de Contas Anuais – Exercício Financeiro 2017, dos diretórios municipais abaixo elencados:
OBJETO: Publicidade do balanço patrimonial e do demonstrativo do resultado do exercício dos seguintes partidos:
Número do Processo - 27-83.2018.6.21.0090
Partido Político - Movimento Democrático Brasileiro
Município/Estado- Guaíba/RS
Exercício - 2017
Número do Processo - 28-68.2018.6.21.0090
Partido Político - Democratas
Município/Estado- Guaíba/RS
Exercício - 2017
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Guaíba-RS, 09 de julho de 2018.
Eu, Paulo Vicente Konzen, , Chefe de Cartório Substituto da 090ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PATRICIA ANTUNES LAYDNER,
Juíza Eleitoral.

91ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 10/2018 - 91ª Z.E.
O Doutor Diego Dezorzi, Juíz Eleitoral da 091ª Zona de Crissiumal-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 Vinte de Setembro, 245,
em Crissiumal/RS , que o seguinte partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos na prestação de contas anual do
exercício de 2017, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
OBJETO: Publicidade da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político:
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Crissiumal.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, através de petição
fundamentada, e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período .
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juíz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Crissiumal-RS, 03 de julho de 2018.
Eu, Carissara Knebel, Chefe de Cartório da 091ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Diego Dezorzi,
Juíz Eleitoral da 91ª ZE.

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 238/2018
PROCESSO CLASSE: RP– 844-09.2016.6.21.0094
PROTOCOLO: 215.810/2016
PROCEDÊNCIA: PINHEIRINHO DO VALE
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
REPRESENTADO(S) : EMILIO JOSÉ FRITZEN (ADV(S) EVAIR BENEDETTI OAB/RS 77.442, LUIZ FERNANDO MARCON OAB/RS 27.859 E
PAULO ROBERTO DA ROSA OAB/RS 72.671)
Vistos.
Trata-se de representação por captação ilícita de sufrágio (art.41-A, da Lei nº 9.504/97) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra EMÍLIO
JOSÉ FRITZEN, sob a alegação de que teria havido compra de votos mediante a entrega de materiais de construção. Acostou documentos e
arrolou testemunhas.
O representado foi notificado e apresentou defesa escrita (fls. 159/166). Aduziu a impossibilidade de condenação baseada em denúncia
anônima. Refutou a ocorrência de captação ilícita de sufrágio como apontado pelo Ministério Público. Postulou a improcedência do pedido
inicial. Juntou documentos.
Houve réplica (fl. 179).
Durante a instrução foram inquiridas as testemunhas arroladas (fl. 204).
Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos. As partes postularam a improcedência do pedido inicial (fls.252/253 e
254/257).
É o breve relato.
Passo a fundamentar.
Na representação por captação ilícita de sufrágio o bem jurídico tutelado é a vontade do eleitor, independente se há potencialidade de
influenciar o resultado do pleito eleitoral.
Exige-se, no entanto, para a procedência da representação a prova da: a)conduta, participação (direta ou indireta) ou anuência do candidato;
b) do elemento subjetivo (“com o fim de obter o voto”); c) que a conduta seja
dirigida a eleitor(es) determinado(s); d)sendo desnecessário o pedido explícito de votos.
Na hipótese dos autos, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a procedência da representação como reconhecimento pelo
próprio representante, o Ministério Público.
O caderno probatório coligido durante a instrução processual não foi suficiente para justificar a pretensão inicial.
A testemunha Zifilda Maria Lemes da Silva afirmou ter recebido material de construção do município, mas que o pedido que havia feito teria
sido antes de seu aniversário, em 11 de junho.
Isac Vieira, companheiro de Zifilda, confirmou recebimento dos materiais de construção do município, a pedido de sua companheira.
Por sua vez, Ezequiel Kroetz, proprietário da loja de materiais de construção, confirmou vender materiais de construção ao município e realizar
obras pela sua construtora. Disse ter entregue materiais de construção pra Zifilda e Isac através de um programa social do município.
Aline Terezinha Lermen de Souza, sócia da empresa de materiais de construção, confirmou o depoimento prestado perante o Ministério
Público em relação á venda do estabelecimento comercial.
Rogério Simão da Silva confirmou que Zilfilda recebeu materiais de construção do município para fazer melhorias na residência e que o
representado não pediu voto ao depoente, filho de Zifilda.
Por fim, Cleide Klafke afirmou ter Zifilda recebido material de construção do município depois de ter realizado pedido junto á Assistência Social,
baseado em uma lei municipal que autoriza ajuda de custo em situação como a dos autos.
Consoante se percebe da prova oral coletada, efetivamente houve a entrega de materiais de construção pelo município para Zifilda, a partir de
provocação dela junto á assistência social do município. Ocorre que a concessão dos materiais se deu alicerçada em um programa municipal
de auxílio às pessoas carentes (neste caso os beneficiários laboram em coleta de papelão), fruto da legislação municipal nº 389/2001.
Alie-se ao contexto referido, haver avaliação socioeconômica realizada no núcleo familiar da beneficiária, a partir de estudo social in loco.
Diante de tais comemorativos, verifica-se inexistir irregularidade no fornecimento de materiais de construção em favor de Zifilda e Isac,
porquanto amparado em legislação municipal e mediante as cautelas necessárias para a concessão de benefício, de modo a inexistir a
violação da lei eleitoral como postulado na inicial.
Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nesta demanda, com base no art. 473, inc. I, do CPC.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Transitada em julgado sem modificações, arquive-se com baixa.
Tenente Portela, 07 de agosto de 2018.
Mateus da Jornada Fortes
Juiz Eleitoral em Substituição
NOTA DE EXPEDIENTE N. 239/2018 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 90-67.2016.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015
PROCEDÊNCIA: Iraí
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO-OAB 35297)
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, Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2018, Número: 144, Página: 50

RESPONSÁVEL(S) : MAILI BIRIBIO (ADV(S) CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO-OAB 35297), CLAUDIO IVANIR HENTGES
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo Partido da dos Trabalhadores – PT, do Município de Iraí – RS, relativa ao ano de
2015.
Foram enviadas cópias do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial para o Ministério Público Eleitoral (fl. 22).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 63/2017 (fl. 18), dando publicidade do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício
de 2015. Não houve impugnação às contas (fl. 20v).
A unidade técnica realizou exame preliminar nas contas, identificando os documentos que não foram devidamente apresentados (fls. 23/25). A
agremiação partidária e os responsáveis foram devidamente intimados, manifestando-se na fls. 33/52.
Intimado acerca do relatório de exame de contas, em fls. 53/55, o partido não se manifestou, conforme certidão de fl. 58v.
Após, emitido o Parecer Conclusivo (fls. 59/61), o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 62), opinando pela desaprovação das contas.
O partido e seus responsáveis foram citados para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 38 da
Resolução TSE nº 23.546/2017, porém não se manifestaram.
Aberta vista às partes, para a apresentação de alegações finais, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem manifestação.
Intimou-se, via carta com Aviso de Recebimento, o responsável do partido Claudio Ivanir Hentges, para que apresentasse procuração nos
autos, conforme fls. 66/70, porém o prazo transcorreu sem manifestação. Após decisão de fl. 71, renovou-se a intimação ao responsável para
a apresentação da procuração, sob pena de revelia, porém, conforme certidão de fl. 80v, o prazo novamente transcorreu in albis.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos Políticos) e na Resolução TSE n.
23.432/2014, e, quanto a normas processuais, na Resolução TSE n. 23.546/2017.
O parecer conclusivo, em fls. 59/61, apontou intempestividade na entrega da prestação de contas, e falha nos registros contábeis, conforme
apontou a unidade técnica.
Ainda, a unidade técnica observou não apresentação de peças e documentos imprescindíveis à realização do exame, a saber: 1. Parecer da
Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido sobre as respectivas contas (art. 29, §1º, II da Resolução TSE n. 23.432/14); 2. Extratos
bancários físicos, fornecidos por instituição financeira, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas
(art. 29, §1º, V da Resolução TSE n. 23.432/14).
Outrossim, segundo tabela do parecer conclusivo, em fl. 61, foram observados recursos de origem não identificada na conta bancária do
partido no montante de R$ 876,13 (oitocentos e setenta e seis reais e treze centavos).
Assim, considerando a presença de irregularidades que comprometem a regularidade das receitas arrecadadas pelo partido, ou seja,
recebimento de recursos de origem não identificada, além da não apresentação dos extratos bancários; acompanho o parecer ministerial, no
qual o julgamento pela desaprovação da prestação de contas é a medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Trabalhista – PT, do Município de Iraí – RS, relativas ao exercício de 2015, nos
termos do art. 45, IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.432/2014, cominando a suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo
prazo de 3 (três) meses, a partir da data de publicação da decisão, com fulcro no art. 46, inciso II, c/c art. 48, §2º, ambos da Resolução TSE n.
23.432/2014.
Ainda, determino o recolhimento do valor recebido indevidamente, no montante de R$ 876,13 (oitocentos e setenta e seis reais e treze
centavos), ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, nos quais incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base no §1º
do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Declaro a revelia do responsável Sr. Claudio Ivanir Hentges, tendo em vista a inércia na constituição de advogado nos autos.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o transitado em julgado, notifiquem-se os órgãos nacional e estaduais do partido sobre o inteiro teor da decisão; e, intime-se o devedor,
na pessoa de seus advogados, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional ou requeira o parcelamento, no prazo de quinze
dias, dos valores determinados nesta decisão judicial, conforme o art. 60, inciso I, alínea “b” c/c o §4º, do mesmo artigo da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Frederico Westphalen, 07 de agosto de 2018
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 240/2018 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-16.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - 2016 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Taquaruçu do Sul
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) JULIANO GUERRA-OAB 74309)
RESPONSÁVEL(S) : JULIANO GUERRA E IDAIR DE BONA (ADV(S) JULIANO GUERRA-OAB 74309)
Vistos.
Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Após, vista ao MPE.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 07 de agosto de 2018
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
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97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET – 15-19.2016.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - ANÁLISE DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ALEXANDRE TAKEO SATO-OAB 40859, GUILHERME DE MAGALHÃES
TRINDADE-OAB 70803 E JOÃO CACILDO PRZYCZYNSKI-OAB 27242) RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ TADEU MIRANDA, EDITH DUARTE DA
SILVA, UÉVERSON COSTA ALVES E STELLA MARLI VIGNOCHI
DESPACHO:
R. h.
Determino que se proceda a intimação das partes, do retorno dos autos.
Nos termos da Resolução TSE n.º 23.546/17,
efetue-se a análise dos documentos juntados às fls.428-450, e emissão de novo Parecer Técnico.
Após, voltem conclusos.
D. l.
Em 09 de agosto de 2018.
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 97ª Zona,
Esteio/RS.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-93.2018.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15681)
RESPONSÁVEL(S) : FELIPE COSTELLA, ELISANDRA SOTERO FERREIRA, FELIPE COSTELLA E ELISANDRA SOTERO FERREIRA
(ADV(S) GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15681)
VISTOS.
Trata o presente processo da prestação de contas partidárias, do exercício de 2017, do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB.
A partido não apresentou suas contas no prazo legal.
Analisados os documentos juntados aos autos, a unidade técnica solicitou, através de diligência, documentos faltantes, e necessários para a
análise completa das contas, e que não foram entregues, conforme discriminado no Parecer Conclusivo, item 1.1.
A agremiação tem, a partir do final de cada exercício financeiro, até 4 meses (30/04) para apresentar suas contas com toda a documentação
necessária, conforme Resolução TSE n.º 23.464/15, art.28. Não há previsão legal para dilação dos prazos nela previstos e, conforme art.35,
§9º, da mesma Resolução, o não atendimento pelo órgão partidário das diligências determinadas pelo juiz, no prazo assinalado, implica a
preclusão para apresentação do esclarecimento ou do documento solicitado.
DECIDO.
As contas não apresentaram todas as peças necessárias à sua análise, conforme determina a Resolução TSE n.º 23.464/15, art.29, contudo,
foi possível a análise da origem e aplicação dos recursos, permitindo verificar sua correta aplicação.
Expedido o Parecer Conclusivo (fls.112 a 114) pela “aprovação das contas com ressalvas”, os autos foram remetidos ao Ministério Público
Eleitoral, que também emitiu Parecer (fls.116 e 125) pugnando também pela “aprovação com ressalvas” das contas.
Assim, nos termos da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral (CNJE), art.758, II, e Resolução TSE n.º 23.464/15, art.46, II, julgo
“APROVADAS COM RESSALVAS” as contas partidárias referentes ao exercício de 2017, do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO –
MDB.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se com baixa.
Esteio, 08 de agosto de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2018 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 15-19.2016.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - ANÁLISE DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ALEXANDRE TAKEO SATO-OAB 40859, GUILHERME DE MAGALHÃES
TRINDADE-OAB 70803 E JOÃO CACILDO PRZYCZYNSKI-OAB 27242)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ TADEU MIRANDA, EDITH DUARTE DA SILVA, UÉVERSON COSTA ALVES E STELLA MARLI VIGNOCHI
DESPACHO:
R. h.
Determino que se proceda a intimação das partes, do retorno dos autos.

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, Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2018, Número: 144, Página: 52

Nos termos da Resolução TSE n.º 23.546/17, efetue-se a análise dos documentos juntados às fls.428-450, e emissão de novo Parecer
Técnico.
Após, voltem conclusos.
D. l.
Em 09 de agosto de 2018.
Esteio, 09 de agosto de 2018
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

102ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2018 - 102 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-78.2018.6.21.0102
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - 2017
PROCEDÊNCIA: Porto Vera Cruz
JUÍZA ELEITORAL: LAURA RUSCHEL ANES LIRA
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PORTO VERA CRUZ (ADV(S) JUSSARA BÜTTENBENDER-OAB 70257)
RESPONSÁVEL(S) : ROSELI MARIA COLLETO, JEDERSON MICHEL SEIMETZ, ILDO JOSÉ SZYNVELSKI E CELOI TEREZINHA PACOFF
(ADV(S) JUSSARA BÜTTENBENDER-OAB 70257)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores de Porto Vera Cruz, referente ao exercício financeiro de 2017.
O edital que disponibilizou a Demostração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial foi regularmente publicado no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul e as cópias dos documentos foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral. Os prazos para exame
pelos partidos e de impugnação transcorreram em branco, também, não houve pedido de investigação para apurar violações legais ou
estatutárias.
No relatório preliminar foram solicitados documentos complementares ao exame das contas. O Partido sanou a omissão.
Na análise da documentação, todos os itens obrigatórios previstos no art. 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017 foram abordados pela Equipe
Técnica. Nessa fase, foi solicitada a manifestação das partes, conforme item 3.1 do relatório de exame.
Sanada a irregularidade pelo Partido, passou-se, então, a elaboração do parecer conclusivo.
O parecer conclusivo exarado pelo Servidor designado contemplou os requisitos previstos na norma regulamentadora do tema, opinando pela
aprovação das contas. No mesmo sentido, foi a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores de Porto Vera Cruz.
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em impropriedades ou irregularidades.
Estas são práticas de atos que violem a Constituição Federal, bem assim as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e
contabilidade dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Aquelas são falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao erário e
outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou a infração de normas legais e regulamentares e a
princípios contábeis, no termos do art. 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Destaca-se que o mérito das contas apresentadas foi examinado considerando as regras apresentadas pela Resolução TSE n. 23.464/2015,
conforme estabelece o art. 65 da Resolução TSE n. 23.546/2017:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
anteriores ao de 2018.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito,
sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no
respectivo exercício, observando-se que:
I - as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas
na Resolução-TSE nº 21.841, de 22 de junho de 2004;
II - as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE nº
23.432, de 16 de dezembro de 2014;
III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na ResoluçãoTSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015; e
IV - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser examinadas de acordo com as regras previstas nesta
resolução e nas que a alterarem.
§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das irregularidades e impropriedades constantes das prestações de
contas somente devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE, salvo previsão expressa em sentido
contrário.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades
ou irregularidades de qualquer natureza.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas do Partido dos Trabalhadores de Porto Vera Cruz, exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
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Publique-se. Registre-se. Após, arquive-se.
Santo Cristo, 08 de agosto de 2018
LAURA RUSCHEL ANES LIRA
Juíza Eleitoral da 102ª ZE

107ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2018 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-39.2018.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - INHACORÁ - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Inhacorá
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) EDSON RODRIGO RISKE-OAB 82581 E GABRIEL MAÇALAI-OAB
102856)
RESPONSÁVEL(S) : EVERALDO BUENO ROLIM E VALMIR JOSÉ MACHADO CAVALHEIRO (ADV(S) EDSON RODRIGO RISKE-OAB
82581 E GABRIEL MAÇALAI-OAB 102856)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual, referente ao exercício 2017, do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, Município de
INHACORÁ-RS.
Após a notificação dos dirigentes partidários acerca da omissão na prestação de contas anuais, o partido apresentou declaração de ausência
de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme a
previsão estabelecida no art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017. A referida declaração foi protocolada fora do prazo previsto na
legislação eleitoral, no dia 24 de julho de 2018 (fl. 02), visto que a prestação de contas anuais do partido deve ocorrer até 30 de abril do ano
imediatamente seguinte ao exercício a que se referem as contas.
O Ministério Público Eleitoral foi cientificado da apresentação da declaração (fl.10).
O Edital n. 054/2018, que deu publicidade da declaração citada, foi publicado no DJERS no dia 26/07/2018, sendo certificado o transcurso de
prazo sem que houvesse impugnação à mesma (fls. 08, 08v e 20).
Foi certificada a inexistência de movimentação financeira, bem como a ausência de transferências intrapartidárias, de emissão de recibos e
distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl.20).
A Unidade Técnica (UT) procedeu o Parecer Conclusivo, no qual recomendou a aprovação das contas com ressalvas(fl.21).
Do mesmo modo, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 23).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício de 2017, apresentada intempestivamente pelo
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, Município de INHACORÁ-RS.
Nos termos do art. 32, §4º, da lei 9096/95: “Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período”.
Perscrutando-se os autos do processo, constatou-se que o partido não movimentou recursos e apresentou a declaração, estando sua situação
contemplada no dispositivo legal supramencionado.
Entretanto, a extemporaneidade da apresentação das contas caracteriza ressalva a ser anotada no exame das mesmas.
Assim, em que pese o partido ter perdido o prazo para apresentação da prestação de contas, não foram constatadas irregularidades que
comprometam a regularidade, a lisura e a transparência da prestação de contas, impondo-se a aprovação das contas, nos termos do art. 46, II,
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino o arquivamento da declaração apresentada, considerando-se para todos os efeitos prestadas e APROVADAS COM
RESSALVAS as contas partidárias do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, Município de INHACORÁ-RS, relativas ao exercício
financeiro 2017, de acordo com a Lei 9.096/95 e Resoluções 23.464/2015 e 23546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Santo Augusto, 08 de agosto de 2018
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE

118ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO N. 28/2018
A Doutora REBECCA ROQUETTI FERNANDES, Juíza Eleitoral da 118ª Zona de Estância Velha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, não tendo sido possível cientificar o tesoureiro abaixo
relacionado que desempenhou função no exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 30, inciso I, alínea “b”
da Resolução TSE n. 23.546/2017, fica por meio deste devidamente CIENTIFICADO de que não foi entregue, até a presente data, a prestação
de contas referente ao exercício 2017 do respectivo órgão partidário:
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Antonio Joel de Barros Sales - Partido Republicano da Ordem Social - PROS - Estância Velha/RS
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Estância Velha-RS, 09de agosto de 2018.
Eu, Detiana Pereira Custódio, Chefe de Cartório da 118ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2018 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-13.2018.6.21.0118
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - OMISSÃO - EXERCÍCIO 2017
PROCEDÊNCIA: Estância Velha
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV
RESPONSÁVEL(S) : RODRIGO KIRSCHNER E SANDRA REGINA GONÇALVES DE SOUZA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do Partido Verde - PV - de Estância Velha/RS referente ao exercício financeiro de
2017.
Conforme a informação de fl. 02, o partido não apresentou suas contas no prazo legal. Foi remetida carta para notificação dos responsáveis
(fls. 07-09), recebida pelo Presidente do Órgão Partidário em 22/06/2018 e pela pela tesoureira em 03/07/2018 , todavia não houve
manifestação.
Assim, foi determinada a autuação dos autos e a imediata suspensão de recebimento das quotas do Fundo Partidário, bem como a juntada
aos autos de eventuais extratos bancários e/ou recibos eleitorais, enviados à Justiça Eleitoral, relativos a movimentação financeira do ano de
2017.
Sobreveio certidão, informando que não foram encontrados registros de recebimento de recursos do Fundo Partidário, com base nos sistemas
do Tribunal Superior Eleitoral, bem como da inexistência de recibos de doação.
Cumpridas estas diligências, foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu parecer recomendando a declaração de não prestação de
contas.
É o breve relatório.
DECIDO.
A Resolução 23.546/2017, no art. 28, inc. I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua movimentação financeira
ao Juiz Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Os órgãos partidários municipais continuam obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não tenham movimentado recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme o art. 28 §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Entretanto, o partido supracitado e os responsáveis financeiros, mesmo após intimação, não apresentaram sua documentação contábil,
mantendo a omissão quanto à prestação.
Exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no art. 30, da Resolução supramencionada,
sem que houvesse manifestação da agremiação partidária, restando caracterizada a inadimplência quanto à obrigatoriedade.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Verde - PV - de Estância Velha referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos
do art. 46, inciso IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/17, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo municipal a proibição
de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do registro de seu órgão de direção municipal, até que
seja regularizada sua situação com a efetiva apresentação das contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, encaminhe-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul ofício desta decisão para as providências
cabíveis em relação a suspensão da anotação do registro do órgão de direção municipal.
Após, arquive-se com baixa.
Estância Velha, 08 de agosto de 2018
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 33/2018 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-90.2018.6.21.0118
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - OMISSÃO - Eleições 2016
PROCEDÊNCIA: Presidente Lucena
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Vistos etc.
Trata-se de informação referente à omissão de prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido dos
Trabalhadores do município de Presidente Lucena/RS, bem como de seus responsáveis, no pleito municipal de 2016.
Despachados os autos, foi determinado o cumprimento dos procedimentos previstos no art. 45, §4º da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Notificado para se manifestar acerca da omissão na prestação de contas, o partido não se manifestou.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
As contas finais referentes ao primeiro turno das eleições de 2016 deveriam ter sido apresentadas até o dia 1º de novembro de 2016,
conforme art. 45 da Res. 23.463/15. Entretanto o partido, mesmo notificado para se manifestar a respeito da omissão na prestação de contas,
manteve-se inerte.
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A Resolução do TSE referente à prestação de contas estabelece, em seu art. 41, §9º, a obrigatoriedade da sua apresentação mesmo que
ausente a movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido instruir as contas com as informações e
documentos previstos no art. 48 da referida resolução.
Dessa forma, permanecendo a omissão, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 45, §4º, VI
da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido dos Trabalhadores do município de
PRESIDENTE LUCENA, relativas às eleições Municipais de 2016, nos termos do art. 68, incio IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Determino, como sanção ao partido omisso, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão,
fulcro no art. 73, II, da Resolução TSE 23.463/15.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Estância Velha, 08 de agosto de 2018
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2018 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-38.2018.6.21.0118
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - OMISSÃO - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Estância Velha
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PATRIOTA - PATRI
Vistos etc.
Trata-se de informação referente à omissão de prestação de contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido Patriota do
município de Estância Velha/RS, bem como de seus responsáveis, no pleito municipal de 2016.
Despachados os autos, foi determinado o cumprimento dos procedimentos previstos no art. 45, §4º da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Notificado para se manifestar acerca da omissão na prestação de contas, o partido não se manifestou.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
As contas finais referentes ao primeiro turno das eleições de 2016 deveriam ter sido apresentadas até o dia 1º de novembro de 2016,
conforme art. 45 da Res. 23.463/15. Entretanto o partido, mesmo notificado para se manifestar a respeito da omissão na prestação de contas,
manteve-se inerte.
A Resolução do TSE referente à prestação de contas estabelece, em seu art. 41, §9º, a obrigatoriedade da sua apresentação mesmo que
ausente a movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido instruir as contas com as informações e
documentos previstos no art. 48 da referida resolução.
Dessa forma, permanecendo a omissão, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 45, §4º, VI
da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido Patriota de ESTÂNCIA VELHA/RS,
relativas às eleições Municipais de 2016, nos termos do art. 68, incio IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Determino, como sanção ao partido omisso, a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão,
fulcro no art. 73, II, da Resolução TSE 23.463/15.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Estância Velha, 08 de agosto de 2018
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE

125ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 011/2018
PROCESSO CLASSE: PC - 46-18.2017.6.21.0125 PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro PROCEDÊNCIA: Paverama JUÍZA ELEITORAL: ÂNGELA LUCIAN PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA PP
(ADV(S) TEOBALDINA TERESINHA DA COSTA MARQUES-OAB 83.999
Vistos.
Ciente. Pelo exposto, defiro o parcelamento dos valores determinados em Sentença, em 10 parcelas, devendo observar os cálculos art. 60, III,
par. 4 da Resolução TSE 23464/2015. Diligências legais, Em 06-8-2018 PATRÍCIA STELMAR NETTO, Juíza Eleitoral.

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2018 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-59.2018.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Mato Castelhano
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JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) ALEXSANDER PICOLO DA ROSA-OAB 79407)
RESPONSÁVEL(S) : ADRIANO VIEIRA PALMA, NARCISO ZANCANARO E FERNANDO CRISTIANI (ADV(S) ALEXSANDER PICOLO DA
ROSA-OAB 79407)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017 apresentada pelo Partido Progressista - PP, de Mato Castelhano/RS.
Apresentadas as contas, foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço e demonstração do resultado
financeiro ao MPE, bem como publicação de edital.
Não houve manifestação do MPE ou de Partido Político (fl. 54).
Realizado exame das contas (fls. 59/60).
A unidade técnica lançou o parecer conclusivo (fls. 63/64), concluindo-se pela aprovação das contas, com ressalvas.
O MPE opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 65 e verso).
É o relatório.
Decido.
A equipe técnica apurou, como se infere do respectivo parecer conclusivo, a existência de impropriedades no demosntrataivo obragações a
pagar, onde consta como fornecedora de serviços contábveis a empresa Alyaprime Contabilidade e Assessoria Ltda, ao passo que o o
pagamento, conforme registro eletrônico da fl. 56, foi realizado ao contador Mario Antonio Karceski, sendo emitido recibo (fl. 32, pelo qual se
verifica ser o mesmo o responsável técnico da referida empresa.
Assim sendo, tal apontamento não compromete a higidez das contas apresentadas, sendo mera falha de nomenclatura , que não pode ser
classificada como graves, a merecer não mais do que mera ressaalva, a fim de não ocorrer reiteração nos próximos exercícios.
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas do Partido Progressista - PP de Mato Castelhano, fulcro no art. 46, inc. II,
da Res. 23.464/15, do TSE.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Passo Fundo, 09 de agosto de 2018
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2018 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-11.2017.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) FABIANA DA SILVA CAMARGO-OAB 37.441)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO LUIS DOS SANTOS (ADV(S) FABIANA DA SILVA CAMARGO-OAB 37.441), RAFAEL BORTOLUZZI
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2016 apresentada pelo Partido Progressista - PP, de Passo Fundo/RS.
Notificado o Partido para apresentação das contas (fls.18,19 e 22), nas pessoas dos Presidentes e tesoureiro, não houve manifestação (fl.24).
Juntados os documentos em atendimento ao disposto no artigo 30, inciso VI, “a” e “b”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como
certificado nos autos (fls. 25/30).
O Ministério Público opinou fossem julgadas não prestadas as contas (fls. 32/33).
As contas foram apresentadas em 29 de setembro de 2017 (fls. 35/72), sendo adotadas as providências preliminares, com o encaminhamento
do Balanço e demonstração do resultado financeiro ao MPE, bem como publicação de edital.
A unidade técnica efetuou o exame preliminar das contas (fls. 80/82). Os prestadores não apresentaram manifestação - fls. 89/90.
Foi elaborado parecer técnico conclusivo, concluindo pela desaprovação das constas (fls. 92/94).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer, opinando pela desaprovação das contas (fls.95/96).
O Partido manifestou-se, juntando documentos (fls. 100/105).
Houve exclusão de Rangel de Camargo Rodrigues do polo passivo (fl. 107).
Novas manifestações do partido e do tesoureiro anterior foram juntadas (fls. 111/112 e 115/116).
O setor técnico analisou os documentos apresentados (fls. 124/126).
O Partido juntou documentos (fls. 130/136).
Nova análise pelo setor técnico foi realizada (fls. 138/140)
O Ministério Público, em parecer final, opinou pela aprovação da contas com ressalvas (fls. 142 e verso).
É o relatório.
Decido.
A técnica apurou, como se infere do respectivo parecer conclusivo, a existência de impropriedades e de irregularidades nas contas
apresentadas pelo partido político. Assim, pelas faltas ali apontadas concluiu pela desaprovação. O Ministério Público emitiu parecer pela
aprovação com ressalvas.
Bem verdade que os apontamentos da técnica conduziriam, em princípio e ao rigor da lei, à desaprovação da contas. Todavia, restaram
esclarecidas as situações apontadas como irregulares, pois quanto ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) recebido pelo partido da Direção
Estadual, ficou demonstrado que não se trata de recurso do fundo partidário, tendo sido repassado por meio de conta bancária "outros
recursos".
Com relação aos gastos efetuados, sem a devida observância do disposto no artigo 18, §4º, da Resolução TSE 23.464/15, para identificação
dos beneficiários, os recibos das fls. 113, 130/136 esclareceram a situação , com comprovação dos pagamentos de emolumentos e alugueis.
Assim sendo, as falhas apontadas, embora presentes, não podem ser classificadas como graves, a merecer não mais do que mera ressaalva,
a fim de não ocorrer reiteração nos próximos exercícios.
Diante disso, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas do Partido Progressista - PP de Passo Fundo, fulcro no art. 46, inc. II, da
Res. 23.464/15, do TSE.
Registre-se.
Intime-se.
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Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Passo Fundo, 09 de agosto de 2018
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

129ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2018 - 129ª ZE/RS
Classe PC - Processo n. 31-71.2016.6.21.0129
Partes
Partido: Partido Democrático Trabalhista - PDT de Picada Café
Responsáveis: Egon Hansen e André Fernando Schmitt
ADV.: GLEI CABRERA MENEZES (OAB/RS 9178)
Ao partido político, seus responsáveis e advogado, intimação de despacho acerca do Processo de Prestação de Contas em pauta.
"Vistos etc. Converta-se em fase de cumprimento de sentença. Intime-se o partido requerido para pagar os valores inadimplidos, conforme
cálculo da credora, em 15 dias, conforme determina o art. 523, § 1º, do CPC. Caso o débito não seja quitado no prazo legal, será acrescido de
multa de 10%, e honorários no mesmo patamar, prosseguindo-se o feito pelo rito da expropriação de bens. Dil. Nova Petrópolis, 07 de agosto
de 2018. FRANKLIN DE OLIVEIRA NETTO. Juiz Eleitoral da 129ª Zona."

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2018 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-87.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sapiranga
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
ADV.: DAMARIS IMICH MEDEIROS OAB/RS 88.886
JUNIOR CEZAR PIRES MEDEIROS OAB/RS 78.361
RESPONSÁVEL(S) : ALVACIR AUGUSTO GROODERS, PLINIO SANTOS DA ROSA, ELOI ANTONIO DE PAULA E CARLOS HENRIQUE
SCHMIDT
ADV.: DAMARIS IMICH MEDEIROS OAB/RS 88.886
JUNIOR CEZAR PIRES MEDEIROS OAB/RS 78.361
Vistos,
I - RELATÓRIO
Trata-se de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS apresentada pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do município de SAPIRANGA/RS, no exercício de 2017, nos termos do
art. 30 da Res. TSE 23.464/15.
A declaração foi apresentada em cartório em 13/06/2018.
A agremiação partidária e seus representantes legais encontram-se devidamente representada por advogado, com procurações juntadas aos
autos.
Registrado o expediente no Sistema SICO.
Foi publicado o Edital nº 029/2018 DEJERS em 18/06/2018 nos termos do artigo 45 I da Res 23.464/15 e da Lei nº. 9.096/95, dando
publicidade às contas, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações em 21/06/2018.
Juntado os extratos bancários enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 45 inc II RES. 23.464/15
Certificado pelo cartório 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; de informações referentes a emissão de recibo de doação e recebimento de
recursos do fundo partidário , de fonte vedada e/ou de origem não identificadas nos termos do art. 45 III da Res. 23.464/2015.
A Unidade Técnica designada, responsável pelo exame das contas, juntou aos autos Parecer Técnico Conclusivo em fl. 16 manifestando-se
pela impropriedade quanto ao prazo de entrega da documentação, regularidade da prestação de contas, não constatando irregularidade e
opinando, ao final, pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral MPE manifestou-se pela desaprovação das contas apontando não cumprimento da exigência de
abertura de conta bancária.
Devidamente notificada a agremiação partidária permaneceu inerte.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, o qual regulamenta a tramitação da prestação de
contas sem movimentação financeira. Já a análise de mérito, será realizada de acordo com a Resolução TSE n. 23.464/2015.
O art. 28 da Res. 23.432/14, estabeleceu os partidos políticos, em todas as esferas de direção, deverão apresentar suas prestações de contas
à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 de abril do ano subsequente, portando intempestivas as contas apresentadas.
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A lei 13165/2015 (Altera as Leis n.s 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 Código Eleitoral) estabeleceu no parágrafo 4º do artigo 32 da referida norma, as seguintes exigências para as siglas que não movimentaram
recursos financeiros de qualquer ordem:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
Logo, a documentação foi entregue de forma intempestiva, em desacordo com a norma elencada e, desde já, cabível ressalvas.
Quanto ao mérito, observa-se que a Lei nº 9.096/95, a partir de previsão incluída em 2015, pela Lei n. 13.165 (parágrafo 4º do art. 32),
dispensou os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro da
apresentação de prestação de contas à Justiça Eleitoral, exigindo apenas manifestação simplificada, por parte dos responsáveis partidários, na
forma de declaração da ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro. Tal previsão foi reproduzida nas Resoluções do TSE
ns. 23.464/2015 e 23.546/2017, art. 45.
§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.”
Tenho assim que o processo foi adequadamente instruído, na forma do art. 45 da Res. TSE n. 23.464/2015.
Quanto a abertura de conta bancária permanece na Res. 23.546/17 a dispensa de abertura de conta bancária para agremiação partidária que
não recebam, direta ou indiretamente, recursos do gênero, já expressa no art 6º §1º da Res. 23.464/2015, correspondente e com mesmo teor,
aplicável ao julgamento do mérito neste caso.
§ 1º A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos I, II, III e IV deste artigo
somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero.
Desta analise, verifico a configuração da hipótese descrita no nos termos do art. 30 inc II da Lei 9.504, estando as contas apresentadas em
condições de serem aprovadas, no entanto, com a ressalva referida.
III – DISPOSITIVO
ISSO POSTO, determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS COM
RESSALVAS as respectivas contas apresentadas pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB do município de SAPIRANGA/RS, no exercício de 2017, nos termos do art. 30 da Res. TSE 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se sentença no sistema SICO, certificando e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os
autos.
Sapiranga, 09 de agosto de 2018
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2018 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-66.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Araricá
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
ADV.: ARIANE MARIA PEREIRA PLANGG OAB/RS 43.501
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO ADRIANO SCHMIDT E MARCIANO ADAIR SCHMIDT
ADV.: ARIANE MARIA PEREIRA PLANGG OAB/RS 43.501
Vistos,
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo(a) Diretório municipal/Comissão provisória do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA PDT do município de Araricá/RS, por intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2017,
nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas em 02/05/2018 (fl. 02), tenho por tempestivas.
Juntada Relação de Membros de Órgão Diretivo do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP da Justiça Eleitoral (fls. 43 a
46)
Publicado no DEJERS Edital de Publicação 020/2018 em 17/05/2018 e Disponibilizado o expediente ao Ministério Público Eleitoral – MPE nos
termos do art. 31 § 1º da RES. 23546/17 .
Certificado Registro no Sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Juntada cópia da Portaria 01/2018 de designação da equipe técnica habilitada para análise das prestações de contas da 131ª circunscrição
Eleitoral.
Certificado o transcurso do prazo do Edital 020/2018 sem impugnações à prestação de contas, fl. 64
Determinada análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 66 a equipe técnica atestou encontrar-se regular a documentação
apresentada (fl. 69) nos termos da do art. 29 da RES. TSE 23.464/15.
Determinada a elaboração de parecer conclusivo aportaram aos autos, pela equipe técnica documentos de fl. 74/v. Manifestando-se pela
aprovação das contas..
Com vistas o Ministério Público Eleitoral MPE, em parecer juntado a fl. 78, consoante com o parecer técnico, opinou pela aprovação das contas
apresentadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da
prestação de contas, sendo a análise de mérito realizada de acordo com a Resolução TSE n. 23.464/2015.
Compulsando os autos constata-se que não foram identificadas impropriedade ou irregularidades na origem dos recursos para fins de
observância das vedações previstas nos arts. 12 e 13 da Res. 23.464/15; o partido não recebeu repasses de fundo partidário e não foram
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apontados recursos de origem não identificados. Ainda, consta em parecer conclusivo elaborado pela equipe técnica que os recursos
declarados transitaram integralmente por conta bancária com extratos comprobatórios juntados aos autos, mantendo conformidade entre as
receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários; restando cumpridas normas legais e/ou regulamentares de
natureza financeira nos termos do art. 35 da mesma norma legal, motivos pelo qual sua aprovação é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo(a) da Diretório municipal/Comissão provisória do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA PDT do município de Araricá/RS, nos termos da do art. 30 inc I da lei nº 9.504/97, do art. 45, II, “b” c/c do art. 46, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas SICO certificando.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Sapiranga, 09 de agosto de 2018
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2018 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-05.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
ADV.: PAULO RENATO GOMES MORAES OAB/RS 9.150
RESPONSÁVEL(S) : RODRIGO DE BARROS BRIZOLLA E IRINEU VILMAR HENKEL
ADV.: PAULO RENATO GOMES MORAES OAB/RS 9.150
Vistos,
I - RELATÓRIO
Trata-se de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS apresentada pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS do município de NOVA HARTZ/ RS, no exercício de 2017, nos termos do art. 30 da
Res. TSE 23.464/15.
A declaração foi apresentada em cartório em 12/06/2018.
A agremiação partidária e seus representantes legais encontram-se devidamente representada por advogado, com procurações juntadas aos
autos.
Registrado o expediente no Sistema SICO.
Foi publicado o Edital nº 028/2018 DEJERS em 18/06/2018 nos termos do artigo 45 I da Res 23.464/15 e da Lei nº. 9.096/95, dando
publicidade às contas, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações em 21/06/2018.
Juntado os extratos bancários enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 45 inc II RES. 23.464/15
Certificado pelo cartório 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; de informações referentes a emissão de recibo de doação e recebimento de
recursos do fundo partidário , de fonte vedada e/ou de origem não identificadas nos termos do art. 45 III da Res. 23.464/2015.
A Unidade Técnica designada, responsável pelo exame das contas, juntou aos autos Parecer Técnico Conclusivo em fl. 15 manifestando-se
pela impropriedade quanto ao prazo de entrega da documentação, regularidade da prestação de contas, não constatando irregularidade e
opinando, ao final, pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral MPE manifestou-se pela desaprovação das contas apontando não cumprimento da exigência de
abertura de conta bancária.
Devidamente notificada a agremiação partidária permaneceu inerte.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, o qual regulamenta a tramitação da prestação de
contas sem movimentação financeira. Já a análise de mérito, será realizada de acordo com a Resolução TSE n. 23.464/2015.
O art. 28 da Res. 23.432/14, estabeleceu os partidos políticos, em todas as esferas de direção, deverão apresentar suas prestações de contas
à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 de abril do ano subsequente, portando intempestivas as contas apresentadas.
A lei 13165/2015 (Altera as Leis n.s 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 Código Eleitoral) estabeleceu no parágrafo 4º do artigo 32 da referida norma, as seguintes exigências para as siglas que não movimentaram
recursos financeiros de qualquer ordem:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
Logo, a documentação foi entregue de forma intempestiva, em desacordo com a norma elencada e, desde já, cabível ressalvas.
Quanto ao mérito, observa-se que a Lei nº 9.096/95, a partir de previsão incluída em 2015, pela Lei n. 13.165 (parágrafo 4º do art. 32),
dispensou os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro da
apresentação de prestação de contas à Justiça Eleitoral, exigindo apenas manifestação simplificada, por parte dos responsáveis partidários, na
forma de declaração da ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro. Tal previsão foi reproduzida nas Resoluções do TSE
ns. 23.464/2015 e 23.546/2017, art. 45.
§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.”
Tenho assim que o processo foi adequadamente instruído, na forma do art. 45 da Res. TSE n. 23.464/2015.
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Quanto a abertura de conta bancária permanece na Res. 23.546/17 a dispensa de abertura de conta bancária para agremiação partidária que
não recebam, direta ou indiretamente, recursos do gênero, já expressa no art 6º §1º da Res. 23.464/2015, correspondente e com mesmo teor,
aplicável ao julgamento do mérito neste caso.
§ 1º A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos I, II, III e IV deste artigo
somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero.
Desta analise, verifico a configuração da hipótese descrita no nos termos do art. 30 inc II da Lei 9.504, estando as contas apresentadas em
condições de serem aprovadas, no entanto, com a ressalva referida.
III – DISPOSITIVO
ISSO POSTO, determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS COM
RESSALVAS as respectivas contas, do DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS do
município de NOVA HARTZ/ RS, no exercício de 2017, nos termos do art. 30 da Res. TSE 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se sentença no sistema SICO, certificando e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os
autos.
Sapiranga, 09 de agosto de 2018
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2018 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-20.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sapiranga
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ADV.: LEANDRO RAUPP TIETBOHL OAB/RS 56.844
RESPONSÁVEL(S) : ADÃO MARTINS E JUNIOR MOTTA PAZ
ADV.: LEANDRO RAUPP TIETBOHL OAB/RS 56.844
Vistos,
I - RELATÓRIO
Trata-se de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS apresentada pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO
PROVISÓRIA do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB do município de SAPIRANGA/RS, no exercício de 2017, nos termos do art.
30 da Res. TSE 23.464/15.
A declaração foi apresentada em cartório em 12/06/2018.
A agremiação partidária e seus representantes legais encontram-se devidamente representada por advogado, com procurações juntadas aos
autos.
Registrado o expediente no Sistema SICO.
Foi publicado o Edital nº 029/2018 DEJERS em 18/06/2018 nos termos do artigo 45 I da Res 23.464/15 e da Lei nº. 9.096/95, dando
publicidade às contas, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações em 21/06/2018.
Juntado os extratos bancários enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 45 inc II RES. 23.464/15
Certificado pelo cartório 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; de informações referentes a emissão de recibo de doação e recebimento de
recursos do fundo partidário , de fonte vedada e/ou de origem não identificadas nos termos do art. 45 III da Res. 23.464/2015.
A Unidade Técnica designada, responsável pelo exame das contas, juntou aos autos Parecer Técnico Conclusivo em fl. 16 manifestando-se
pela impropriedade quanto ao prazo de entrega da documentação, regularidade da prestação de contas, não constatando irregularidade e
opinando, ao final, pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral MPE manifestou-se pela desaprovação das contas apontando não cumprimento da exigência de
abertura de conta bancária.
Devidamente notificada a agremiação partidária permaneceu inerte.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, o qual regulamenta a tramitação da prestação de
contas sem movimentação financeira. Já a análise de mérito, será realizada de acordo com a Resolução TSE n. 23.464/2015.
O art. 28 da Res. 23.432/14, estabeleceu os partidos políticos, em todas as esferas de direção, deverão apresentar suas prestações de contas
à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 de abril do ano subsequente, portando intempestivas as contas apresentadas.
A lei 13165/2015 (Altera as Leis n.s 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 Código Eleitoral) estabeleceu no parágrafo 4º do artigo 32 da referida norma, as seguintes exigências para as siglas que não movimentaram
recursos financeiros de qualquer ordem:
“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
Logo, a documentação foi entregue de forma intempestiva, em desacordo com a norma elencada e, desde já, cabível ressalvas.
Quanto ao mérito, observa-se que a Lei nº 9.096/95, a partir de previsão incluída em 2015, pela Lei n. 13.165 (parágrafo 4º do art. 32),
dispensou os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro da
apresentação de prestação de contas à Justiça Eleitoral, exigindo apenas manifestação simplificada, por parte dos responsáveis partidários, na
forma de declaração da ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro. Tal previsão foi reproduzida nas Resoluções do TSE
ns. 23.464/2015 e 23.546/2017, art. 45.
§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.”
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Tenho assim que o processo foi adequadamente instruído, na forma do art. 45 da Res. TSE n. 23.464/2015.
Quanto a abertura de conta bancária permanece na Res. 23.546/17 a dispensa de abertura de conta bancária para agremiação partidária que
não recebam, direta ou indiretamente, recursos do gênero, já expressa no art 6º §1º da Res. 23.464/2015, correspondente e com mesmo teor,
aplicável ao julgamento do mérito neste caso.
§ 1º A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos I, II, III e IV deste artigo
somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero.
Desta analise, verifico a configuração da hipótese descrita no nos termos do art. 30 inc II da Lei 9.504, estando as contas apresentadas em
condições de serem aprovadas, no entanto, com a ressalva referida.
III – DISPOSITIVO
ISSO POSTO, determino o arquivamento do presente feito, considerando, para todos efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS COM
RESSALVAS as respectivas contas apresentadas pela DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB do município de SAPIRANGA/RS, no exercício de 2017, nos termos do art. 30 da Res. TSE 23.464/15.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se sentença no sistema SICO, certificando e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os
autos.
Sapiranga, 09 de agosto de 2018
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2018 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-06.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
ADV.: MARCIO GILBERTO KURZ OAB/RS 76.778
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE LUIZ SCHAEFER E MOACIR CANISIO LUDWIG
ADV.: MARCIO GILBERTO KURZ OAB/RS 76.778
Vistos,
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo(a) Diretório municipal/Comissão provisória do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA PDT do município de Nova Hartz/RS, por intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de
2017, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas em 02/05/2018 (fl. 02), tenho por tempestivas.
Juntada Relação de Membros de Órgão Diretivo do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP da Justiça Eleitoral (fls. 33 a
38)
Publicado no DEJERS Edital de Publicação 020/2018 em 17/05/2018 e Disponibilizado o expediente ao Ministério Público Eleitoral – MPE nos
termos do art. 31 § 1º da RES. 23.546/17 .
Certificado Registro no Sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Juntada cópia da Portaria 01/2018 de designação da equipe técnica habilitada para análise das prestações de contas da 131ª circunscrição
Eleitoral.
Certificado o transcurso do prazo do Edital 020/2018 sem impugnações à prestação de contas, fl. 54
Determinada análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 66 a equipe técnica atestou encontrar-se regular a documentação
apresentada (fl. 59) nos termos da do art. 29 da RES. TSE 23.464/15.
Determinada a elaboração de parecer conclusivo aportaram aos autos, pela equipe técnica documentos de fl. 64/v. Manifestando-se pela
aprovação das contas..
Com vistas o Ministério Público Eleitoral MPE, em parecer juntado a fl. 67, consoante com o parecer técnico, opinou pela aprovação das contas
apresentadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da
prestação de contas, sendo a análise de mérito realizada de acordo com a Resolução TSE n. 23.464/2015.
Compulsando os autos constata-se que não foram identificadas impropriedade ou irregularidades na origem dos recursos para fins de
observância das vedações previstas nos arts. 12 e 13 da Res. 23.464/15; o partido não recebeu repasses de fundo partidário e não foram
apontados recursos de origem não identificados. Ainda, consta em parecer conclusivo elaborado pela equipe técnica que os recursos
declarados transitaram integralmente por conta bancária com extratos comprobatórios juntados aos autos, mantendo conformidade entre as
receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários; restando cumpridas normas legais e/ou regulamentares de
natureza financeira nos termos do art. 35 da mesma norma legal, motivos pelo qual sua aprovação é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas apresentadas pelo(a) da Diretório municipal/Comissão provisória do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA PDT do município de Nova Hartz/RS, nos termos da do art. 30 inc I da lei nº 9.504/97, do art. 45, II, “b” c/c do art. 46, inciso I,
da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se nos sistemas da Justiça Eleitoral.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
Sapiranga, 09 de agosto de 2018
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, Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2018, Número: 144, Página: 62

RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 131ª ZE

132ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2018 - 132 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-33.2018.6.21.0132
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Erval Seco
JUIZ ELEITORAL: MARCO AURÉLIO ANTUNES DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) VALDIR ZANETTE-OAB 16819)
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR ZAETTE E GERDA CARDOSO (ADV(S) VALDIR ZANETTE-OAB 16819)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2017 apresentada pelo PSDB – Partido da Social Democracia
Brasileira de Erval Seco – RS.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros em 02/05/2018 (fls. 02).
Foi publicado Edital na forma do art. 45 da Res. 23.546/17, não havendo impugnação conforme certidão de fls 33 verso.
Nas fls. 22/28 foram juntadas informações de ausência de extratos bancários eletrônicos, os recibos eleitorais emitidos não foram utilizados, e
ausência de recursos recebidos do fundo partidário.
A análise de fls 29 opina pela regularidade da Declaração e aprovação das contas.
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu parecer no mesmo sentido as fls 31.
Os autos vieram conclusos.
É o sucinto relatório.
Decido.
No que se refere as formalidades legais, as contas estão regulares.
De acordo com a Lei 13.165/15, que introduziu o §4º na Lei 9.096/95:
“Art. 32 (...)
§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.”
Da leitura do parágrafo, percebe-se a intenção clara do legislador em facilitar o rito da prestação de contas para aqueles partidos que não
apresentam movimentação financeira. A intenção foi segregar o tratamento a ser dado para os partidos com estrutura e grande movimentação
financeira daqueles que não possuem sede e conta bancária, onde as reuniões ocorrem nas moradias dos seus dirigentes e/ou muitas vezes
na praça da cidade.
De fato, o art. 45 da Resolução TSE 23.546/2017 estabelece um rito especial para os partidos que não tiveram movimentação de recursos no
período financeiro, sendo-lhes permitido apresentar apenas uma simples Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos
do § 3º do art. 28 da referida resolução.
Assim, vê-se que a Declaração emitida pelo partido corroborada com as consultas de fls 22/28, comprovam que realmente, de fato, não houve
movimentação de recursos financeiros no exercício de 2017, devendo portanto, serem aprovadas as contas.
Diante do exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro 2017 do Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB do município de Erval Seco – RS, com fulcro no artigo 46, I, “a” da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Seberi, 08 de agosto de 2018
MARCO AURÉLIO ANTUNES DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 132ª ZE

140ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2018 - 140 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-20.2015.6.21.0140
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTAS 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Coronel Bicaco
JUIZ ELEITORAL: RUGGIERO RASCOVETZKI SACILOTO
MUNICÍPIO(S) : CORONEL BICACO
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) JOEL DE ALMEIDA FONSECA-OAB 43682)
RESPONSÁVEL(S) : CARLITO MOISES SCHUNEMANN E LEONI BARIQUELO
Vistos.
Considerando que não há conhecimento da existência de bens penhoráveis de propriedade do executado, e que a União, ciente da decisão
que determinou o desconto do valor devido junto a futuros e eventuais repassses de cotas do Fundo Partidário pelo órgão Nacional, requereu
apenas ser intimada da resposta daquele Órgão, para eventuais outras providências, determino a suspensão do processo, pelo prazo de 1
(um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.
Outrossim, caso haja retorno do Diretório Nacional do partido nesse período, proceda-se como requerido pelo exequente.
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Intime-se.
Coronel Bicaco, 08 de agosto de 2018
RUGGIERO RASCOVETZKI SACILOTO
Juiz Eleitoral da 140ª ZE

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2018 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-14.2017.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO DOMINGOS CARDOSO RODRIGUES E DANILO NUNES PORTELA (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOSOAB 47967)
Vistos.
Intimem-se o diretório estadual para que:
a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado,
recolhendo a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional e juntando aos autos a respectiva GRU; ou alternativamente,
b) informe, no prazo máximo de quinze dias, a inexistência ou insuficiência de repasses de cotas do fundo partidário destinados à agremiação
sancionada.
Notifiquem-se os órgãos estadual e nacional sobre o inteiro teor da decisão do acórdão de fls. 307/314.
Diligências legais.
Bagé, 08 de agosto de 2018
RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

148ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2018 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-56.2018.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Quatro Irmãos
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) ELIO FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
RESPONSÁVEL(S) : ORLANDO CANELLO E LORI JOÃO LAZZARI (ADV(S) ELIO FRANCISCO SPANHOL-OAB 30959)
Vistos.
Considerando que o parecer do MPE (fl. 52) constatou irregularidade na prestação de contas, determino a intimação do órgão partidário e dos
responsáveis para que apresentem a documentação requerida pelo Ministério Público, ofereçam defesa no prazo de quinze dias e, ainda,
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo,
conforme prevê o art. 38 da Resolução 23.546/2017.
Após, dê-se vista ao MPE.
Erechim, 07 de agosto de 2018
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE

Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, a 148ª ZE, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos nº 007/2018,
publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 08/06/2018, procedeu à eliminação dos documentos
judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Alexandre Kotlinsky Renner,
Juiz Eleitoral da 148ª ZE.
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153ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 019/2018
A Doutora LARISSA DE MORAES MORAIS, Juíza Eleitoral substituta da 153ª Zona de Dois Irmãos-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 São Miguel, 350, em
Dois Irmãos, 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 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do PARTIDO PROGRESSISTA DE SANTA MARIA
DO HERVAL.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, bem como o Ministério Público, poderá
examinar as prestações de contas anuais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, podendo, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus
filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Dois Irmãos-RS, 06 de agosto de 2018.
Eu, Renato de Souza Fritz, Chefe de Cartório da 153ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LARISSA DE MORAES MORAIS
Juíza Eleitoral substituta da ZE 153ª

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2018 - 153 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-97.2018.6.21.0153
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Dois Irmãos
JUÍZA ELEITORAL: LARISSA DE MORAES MORAIS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) BRUNO AUGUSTO PSENDZIUK RODRIGUEZ-OAB 100692)
RESPONSÁVEL(S) : VALTER MARCIANO DOS SANTOS CHERETA E MARCIO GOLDSCHMIDT (ADV(S) BRUNO AUGUSTO PSENDZIUK
RODRIGUEZ-OAB 100692), JORACIR FILIPIN
Vistos.
Recebo os documentos de fls. 69 -78, determino a juntada destes bem como da procuração da parte Joracir Filipin, embora intempestiva.
Regularize-se no sistema sua representação processual.
Diante do requerimento do prazo de 60 dias para a comprovação da remessa ECD, cumpre salientar que conforme disposto na Resolução TSE
n. 23.464/2015, em seu art. 66 “ a adoção da escrituração digital e o encaminhamento pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
previstos no art. 26, § 2º, e 27 desta resolução, são obrigatórios em relação às prestações de contas dos:
…….. III - órgãos municipais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2017, a ser realizada até 30 de abril de
2018."
Portanto, a exigência é de conhecimento desde a publicação da Resolução em 2015, outrossim, a direção partidária atual assumiu em junho
de 2017, mas o protocolo de encaminhamento inicial da regularização deu-se apenas em maio do corrente.
Pelo exposto, concedo o prazo de vinte dias para que o partido atenda o disposto no art. 29, inciso I, da Resolução 23.464/2015 e comprove a
remessa da ECD. Após, à análise técnica para exame dos demais documentos e justificativas referente aos apontamentos do relatório de fls.
58-60.
Intimem-se as partes pelo DEJERS.
Em 03 de agosto de 2018.
LARISSA DE MORAES MORAIS,
Juíza Eleitoral substituta da 153ª ZE

154ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 33/2018
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
A Doutora MÁRCIA RITA DE OLEIRA MAINARDI, Juíza Eleitoral da 154ª Zona de Arroio do Tigre-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 25 de Julho, 343, Centro,
em Arroio do Tigre/RS, foi prolatada sentença nos autos de Prestação de Contas nº 47-13.2017.6.21.0154, protocolo 21.671/2017, eleição
suplementar de Salto do Jacuí/RS.
E que, estando o responsável BRUNO SILVA DOS SANTOS em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital e nos termos do referido
processo, INTIMADO da sentença.
PRAZO: 03 (três) dias para apresentação de recurso, ato que deve ser praticado por meio de defensor constituído:
“Vistos.
Cuida-se de analisar contas eleitorais de diretório municipal no pleito municipal suplementar de 2016.
Não houve apresentações de contas. Intimados, a agremiação e seus responsáveis quedaram-se inertes.
O Ministério Público manifestou-se pelas contas serem julgadas não prestadas.
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É o relatório, decido.
Primeiramente, os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.504/1997 e da Res. TSE 23.463/2015.
As contas não foram entregues no prazo fixado no art. 45, caput, da Res. TSE 23.463/2015 . Embora regulares as intimações realizadas para
apresentarem as contas no prazo de 72h (setenta e duas horas), permaneceram inertes até o presente momento.
Foram colhidas as informações sobre fundo partidário, fontes vedadas, recursos de origem desconhecida. O Ministério Público opinou pelas
contas serem julgadas não prestadas.
Isso posto, nos termos do art. 68, IV, "a", da Res.-TSE nº 23.463/2015, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha de 2016 do
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE de Salto do Jacuí, e determino a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário
até a regularização da omissão, com fulcro no art. 73, §1º, da Res.-TSE nº 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive.”
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Arroio do Tigre-RS, 30 de julgo de 2018.
Eu ,Marinês Marli Diesel, Chefe de Cartório em substituição da 154ª Zona Eleitoral, preparei e conferi
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2018 - 154 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-56.2017.6.21.0154
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Salto do Jacuí
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) KARINA BELOME ARAVITES-OAB 63019)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ALBERTO BAIERLE, LUIZ ADRIANO DIAS SALES E CATIA ELIZANDRA BORH (ADV(S) KARINA BELOME
ARAVITES-OAB 63019)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2016, apresentada pelo Diretório Municipal do
Partido Comunista do Brasil - PC do B do Município de Salto do Jacuí/RS.Publicado o Edital nº 08/2018, transcorreu o prazo sem impugnação,
conforme Certidão de fl. 24-v.A análise técnica recomendou a aprovação das contas (fl. 28), nos termos do art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº
23.546/2017.O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. nº 30).Pelo exposto, determino o imediato
arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas de 2016 do Partido Partido Comunista do
Brasil - PC do B do Município de Salto do Jacuí/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal
Superior Eleitoral.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, arquive-se.
Arroio do Tigre, 08 de agosto de 2018
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI
Juiz Eleitoral da 154ª ZE

156ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 009/2018- 156ªZE
PROCESSO CLASSE: PC 9-58.2018.6.21.0156
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - De Exercício Financeiro -2017
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul.
JUÍZA ELEITORAL: Anabel Pereira
PARTIDO(S): Partido Social Democrático - PSD
Adv. Joani Beatriz Ferri OAB/RS 51302
RESPONSÁVEL (S); Gilberto Angelo Mattana e Joani Beatriz Ferri
Adv. Joani Beatriz Ferri OAB/RS 51302
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício 2017 apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - de Palmares do Sul/RS.
A agremiação apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme §3º do art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 (fl. 02).
Publicado o edital no DEJERS (fl.06), não houve impugnações (fl.07v).
Foi expedida manifestação, pelo examinador, prevista no artigo 45, inciso IV, da referida resolução (fl. 08).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fls. 09).
É o relatório.
Decido.
Conforme verifica-se dos autos, não foi apresentada impugnação à declaração apresentada pelo partido. Dos extratos bancários (fl.04), não há
movimentação financeira. Constata-se também que não houve emissão de recibos de doação, bem como recebimento ou repasse de recursos
do Fundo Partidário (fl. 07).
Isto posto e, considerando os pareceres favoráveis da análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no artigo 45, inciso VIII,
alínea “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017, DETERMINO o arquivamento da declaração apresentada pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD - de Palmares do Sul, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as contas do exercício
2017.
Publique-se. Intimem-se.
Transcorrido o prazo legal, arquive-se.
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Palmares do Sul, 06 de agosto de 2018
Anabel Pereira
Juíza Eleitoral da 156ªZE

161ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL N. 017/2018
Eleições Gerais 2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) RÉGIS DE OLIVEIRA MONTENEGRO BARBOSA, MM. Juiz(a) Eleitoral desta 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, em conformidade com o disposto no art. 38º do Código
Eleitoral, combinado com Resolução TSE n. 23.554/17, convocou os Escrutinadores e Auxiliares de Escrutínio desta Junta Eleitoral, da qual é
Presidente, para a apuração das Eleições Gerais 2018, no 1º turno e 2º turno, se houver, os cidadãos abaixo relacionados com os respectivos
números de títulos e funções:
ALEXANDER MANGANELLI DE LIMA

077431330426

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

LINEI MARIA CORREA CASTIGLIA

037786740418

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

BETINA TABAJASKI

038786600450

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

ROBERTO MORAES PIRES

060242840418

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

JOCELAINE REPPETTO BOTTINI

082518170434

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

PABLO SIROTA BARBOSA PAIXAO

103566510418

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

CARLOS ALBERTO CORREA PAIXAO

018143710477

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

MARIA ERONITA SIROTA BARBOSA PAIXÃO

007581140493

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

ELIANE TRINDADE NASCIMENTO

052509320400

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

MARIA CRISTINA DUARTE DUTRA CAMPOS

004812110450

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

ANDREA CRISTINA DA SILVA VELASCO

055964310418

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

LUIZ GUSTAVO NUNES SILVEIRA

061430450450

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

FLORINDO PAVIN

023208120400

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

DAIANE BAPTISTA FERREIRA

074330850434

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

PRISCILA DE SOUZA RODRIGUES

093192480477

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

RUTE DOS SANTOS OLIVEIRA

032782640400

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

ANDRE GRINGS VIANNA

088149880493

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

GILMAR VAZ RODRIGUES

286662300124

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

JANE MARA FONSECA BARBOSA

031038480442

AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS

ROBERTO CASSIO FAYH DA SILVEIRA

068747580469

ESCRUTINADOR

LUIZ EDUARDO SIEBEN ROCHA

022333760426

ESCRUTINADOR

ANDERSON POMPEU GONZALES GARCIA
053060740418
SECRETÁRIO GERAL DA JUNTA ELEITORAL
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o(a) Excelentíssimo (a) Senhor(a) Juiz Eleitoral publicar o presente
Edital, que vai afixado no local de costume, podendo qualquer partido ou coligação oferecer, no prazo de três dias, impugnação motivada às
nomeações feitas.
Dado e passado nesta Cidade de Porto Alegre em 08 de agosto de 2018. Eu, LIANE MARIA ZAMBROZUSKI, Chefe de Cartório da 161ª Zona
Eleitoral, subscrevo.
RÉGIS DE OLIVEIRA MONTENEGRO BARBOSA
Juiz(a) Eleitoral da 161ª Zona.
EDITAL N. 018/2018
Nomeação dos administradores de prédio (apoio logístico)
para as eleições 2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) RÉGIS DE OLIVEIRA MONTENEGRO BARBOSA MM. Juiz(a) Eleitoral desta 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, em conformidade com o disposto no art. 135, do Código
Eleitoral, combinado com a Resolução TSE n. 23.554/17, foram designados os locais abaixo discriminados, onde funcionarão as Mesas
Receptoras de Votos desta 161ª Zona Eleitoral, em 07 de outubro de 2018 e 28 de outubro de 2018, se houver segundo turno, bem como
nomeados os administradores de prédio (apoio logístico) para os respectivos locais de votação.
Município: 88013 - Porto Alegre
Local de Votação: 1813 – CE DOUTOR GLICÉRIO ALVES
Endereço: RUA EUSTÁQUIO INÁCIO DA SILVEIRA, 300
Administrador(es) de Prédio
ANA MARIA BORELLA DE OLIVEIRA

041782270450

ANA RITA BICCA MARONEZE

029025560477
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Local de Votação: 1848 – CE ENGENHEIRO ILDO MENEGHETTI
Endereço: RUA EUGÊNIO RODRIGUES, 4919 (RESTINGA NOVA)
Administrador(es) de Prédio
ANGELA RISPOLI PEREIRA

055752700450

DAIENE SOUZA DE OLIVEIRA

073147330485

Local de Votação: 2160 – CENTRO SOCIAL PADRE PEDRO LEONARDI
Endereço: ESTRADA CHÁCARA DO BANCO, 71 (RESTINGA VELHA)
Administrador(es) de Prédio
MARIA LUCIA FABRICIO RIBEIRO

038805570400

Local de Votação: 2151 – CESI - ZONA SUL
Endereço: AV. JUCA BATISTA, 4770
Administrador(es) de Prédio
ALEXANDRE GUIMARAES DE ARAUJO

060870350442

Local de Votação: 1686 – CLUBE DO PROFESSOR GAÚCHO
Endereço: AV GUAÍBA, 12060
Administrador(es) de Prédio
FABRICIO LIMA VILARINO

068452220450

ELEMAR DARCISIO RUCHEL

004720160442

Local de Votação: 2038 – EEEF ARAGUAIA
Endereço: GEDEON LEITE, 780
Administrador(es) de Prédio
SOLANGE BEATRIZ DA VEIGA FARIAS

022186910434

Local de Votação: 1708 – EEEF CLOTILDE CACHAPUZ MEDEIROS
Endereço: RUA ARACHANES, 242
Administrador(es) de Prédio
VANUZA DE OLIVEIRA COSTA

077981180493

Local de Votação: 1716 – EEEF CUSTÓDIO DE MELO
Endereço: ARGEMIRO OGANDO CORRÊA, 220 (ANTIGA RUA D)
Administrador(es) de Prédio
IVANIR DA SILVA

022176530450

Local de Votação: 1864 – EEEF DR. JOSÉ LOUREIRO DA SILVA
Endereço: EST RETIRO DA PONTA GROSSA, 3541
Administrador(es) de Prédio
THAIS VALLE DOS SANTOS

075454550469
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Local de Votação: 2046 – EEEF GENERAL NETO
Endereço: AV. EDGAR PIRES DE CASTRO, 10521
Administrador(es) de Prédio
TERESA VEIGA COIMBRA

063352790469

Local de Votação: 1155 – EEEF GENOVEVA DA COSTA BERNARDES
Endereço: ESTRADA OTAVIANO JOSÉ PINTO, 50
Administrador(es) de Prédio
SILVIA ROSANA FORNAZARI DA SILVEIRA

053099870477

Local de Votação: 2224 – EEEF HEITOR VILLA-LOBOS
Endereço: ESTRADA DA EXTREMA, 2943
Administrador(es) de Prédio
FERNANDA ROSA DA SILVA MARCHETTI

082255820426

Local de Votação: 2011 – EEEF HENRIQUE FARJAT
Endereço: AV. EDGAR PIRES DE CASTRO, 3050
Administrador(es) de Prédio
RAQUEL HALMENSCHLAGER ROUSSOS

065992180400

Local de Votação: 1392 – EEEF LUIZ GAMA
Endereço: RUA HONDURAS, 115 - LOTEAMENTO MARIANTE
Administrador(es) de Prédio
NELCI KRITLI CAPPELLETTO

078007920450

Local de Votação: 2054 – EEEF MARGARIDA COELHO DE SOUZA
Endereço: AVENIDA DO LAMI, 4742
Administrador(es) de Prédio
JUSSARA DA ROCHA OLIVEIRA

004842060450

Local de Votação: 2135 – EEEF MARIA ALTINA DE ARAUJO
Endereço: ESTRADA COSTA GAMA, 3501
Administrador(es) de Prédio
ECILDA VARGAS PEIXOTO

060035660485

Local de Votação: 2216 – EEEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Endereço: AV. JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA, 5071
Administrador(es) de Prédio
ELINARA PEREIRA DE AZEVEDO

057475540477

Local de Votação: 2062 – EEEF PEDRO AMERICO
Endereço: ESTRADA CHAPÉU DO SOL, 1680
Administrador(es) de Prédio
RITA FACCINI PORTO

053090410418
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Local de Votação: 1732 – EEEF PROF. LANGENDONCK
Endereço: RUA JACUNDÁ, 365
Administrador(es) de Prédio
CLOTILDES MALHEIROS SILVA

049149060477

LUIZ ROBERTO RODRIGUES DA ROSA

032757030442

Local de Votação: 1996 – EEEF SOLIMÕES
Endereço: ESTRADA DAS QUIRINAS, PRÓX. PDA. 27
Administrador(es) de Prédio
VIVIANE LEGEL DA SILVA

061911240400

Local de Votação: 1805 – EEEF. EVARISTA FLORES DA CUNHA
Endereço: PÇ INÁCIO ANTÔNIO DA SILVA S/N
Administrador(es) de Prédio
KARLA SILVA DA SILVA

053092270493

Local de Votação: 1783 – EEEM JOSÉ DO PATROCINIO
Endereço: RUA BELIZE, 261 (RESTINGA VELHA)
Administrador(es) de Prédio
FABIANE DA ROSA STEMPNIAK

065564310469

JOAO FRANCISCO CARDOSO DA SILVA

049091480442

Local de Votação: 1830 – EEEM OSCAR COELHO DE SOUZA
Endereço: ESTRADA DO VAREJÃO, 372
Administrador(es) de Prédio
SORAYA DOS SANTOS SIVIERO

022428080493

Local de Votação: 1791 – EEEM RAUL PILLA
Endereço: RUA ENG OSCAR DE OLIVEIRA RAMOS, 660 (RESTINGA NOVA)
Administrador(es) de Prédio
PAULO RICARDO DE FRANCA ROCHA

093812880442

FABIANA RODRIGUES MARTINS

069381670442

Local de Votação: 2097 – EEF BORGHESI
Endereço: AV. JUCA BATISTA, 4028
Administrador(es) de Prédio
LEONARDO ALVES PELLIN

004846120450

Local de Votação: 1821 – EEF MADRE RAFFO
Endereço: RUA DOUTOR CARLOS FLORES, 53
Administrador(es) de Prédio
VALDETE PIROCCA

023548410400
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Local de Votação: 1740 – EEF MATHIAS DE ALBUQUERQUE
Endereço: AV. JUCA BATISTA, 3450
Administrador(es) de Prédio
ISABEL CRISTINA MENDES TAVARES MARQUES044040600418

Local de Votação: 2194 – EEIEF FAG NHIN
Endereço: ESTRADA JOÃO DE OLIVEIRA REMIÃO, 9105 - PARADA 25
Administrador(es) de Prédio
SAMUEL DA SILVA

103571690485

Local de Votação: 2208 – EMEEF TRISTÃO SUCUPIRA VIANNA
Endereço: AV. ECONOMISTA NILO WULFF, 955 (RESTINGA NOVA)
Administrador(es) de Prédio
BIBIANA MACHADO SAMPAIO

082471210450

Local de Votação: 2119 – EMEF CAMPOS DO CRISTAL
Endereço: BECO IMPÉRIO, 75 -VILA NOVA
Administrador(es) de Prédio
LEDI RODRIGUES

023170770485

Local de Votação: 1988 – EMEF CHAPÉU DO SOL
Endereço: GOMERCINDO DE OLIVEIRA, S/N - LOT. CHAPÉU DO SOL
Administrador(es) de Prédio
FABRIZIO PIANTAMAR DE OLIVEIRA CARVALHO 069826970485

Local de Votação: 1775 – EMEF DOLORES ALCARAZ CALDAS
Endereço: RUA CARLOS NIEDERAUER HOFMEISTER, 85 (RESTINGA NOVA)
Administrador(es) de Prédio
EGLAE HIPOLITO

043825020485

ROSANGELA OLIVEIRA FONTOURA

064923430469

Local de Votação: 1872 – EMEF LIDOVINO FANTON
Endereço: RUA MANOEL FARIA ROSA PRIMO, 940 (RESTINGA VELHA)
Administrador(es) de Prédio
RAQUEL VERGINIA RODRIGUES ORIO

101707920442

FABIANE DA SILVA LOPES

101540170450

Local de Votação: 2127 – EMEF MORADAS DA HIPICA
Endereço: RUA GERALDO TOLLENS LINCK S/N
Administrador(es) de Prédio
ANTONIO CARLOS GUIMARAES

004863610450

Local de Votação: 2020 – EMEF MÁRIO QUINTANA
Endereço: RUA C, N. 1, (VILA CASTELO - 5 UNIDADE)
Administrador(es) de Prédio
FILIPE BATISTA MINHO

096276840434
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Local de Votação: 2070 – EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO
Endereço: RUA BISPO MARINO PRUDÊNCIO MOREIRA, N. 95 - 5A UNIDADE
Administrador(es) de Prédio
MARIA NATALINA ARIOLI

023368250400

Local de Votação: 1902 – EMEF PROF. ANÍSIO TEIXEIRA
Endereço: R. FRANCISCO MATTOS TERRES, 40
Administrador(es) de Prédio
SANDRA REGINA BATALHA DA COSTA

049375720450

ALESSANDRA DE SOUZA VALMORI

051011010485

Local de Votação: 1201 – EMEF PROF. LARRY JOSE RIBEIRO ALVES - CIEM
Endereço: AV ECONOMISTA NILO WULFF, 1001 (RESTINGA NOVA)
Administrador(es) de Prédio
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SARTORI

054662240493

LILIAN BEATRIZ CARLOS

069847790477

Local de Votação: 2089 – EMEF RINCÃO
Endereço: RUA LUIZ OTAVIO, 391
Administrador(es) de Prédio
RICARDO SARTORI NUNES

060891470450

Local de Votação: 1767 – EMEF SENADOR ALBERTO PASQUALINI
Endereço: RUA TENENTE ARISOLY FAGUNDES, 250 (RESTINGA NOVA)
Administrador(es) de Prédio
VERA BEATRIZ COSTA TEIXEIRA

025416040493

LUCIA HELENA BORGES DE ALMEIDA

057474230400

Local de Votação: 1961 – EMEF VEREADOR CARLOS PESSOA DE BRUM
Endereço: RUA ABOLIÇÃO, N. 1 (RESTINGA VELHA)
Administrador(es) de Prédio
FELIPE DE OLIVEIRA DORNELLES

078577880485

Local de Votação: 2143 – ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO IRIS II
Endereço: RUA TOBAGO, 1258 (RESTINGA VELHA)
Administrador(es) de Prédio
GENTIL SILVEIRA

049157350434

Local de Votação: 1899 – ESPORTE CLUBE LAJEADO
Endereço: AV. EDGAR PIRES DE CASTRO, 9316
Administrador(es) de Prédio
ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA DUARTE

044352710493
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Local de Votação: 2178 – SÃO FRANCISCO PROJETO SOCIAL
Endereço: AV. PRINCIPAL DA PONTA GROSSA, 1701
Administrador(es) de Prédio
NILVA RITZEL RUIVO

060732740418

E, para conhecimento de todos os interessados, especialmente eleitores, fiscais e delegados de partidos políticos, foi publicado o presente
Edital, que será afixado no local de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Porto Alegre, em 08 de agosto de 2018. Eu, LIANE MARIA ZAMBROZUSKI Chefe de Cartório da 161ª Zona
Eleitoral, subscrevi.
RÉGIS DE OLIVEIRA MONTENEGRO BARBOSA
Juiz(a) Eleitoral da 161ª Zona.

162ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2018 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-84.2018.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Cruz do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MATHEUS LUÍS FERREIRA-OAB 110798)
RESPONSÁVEL(S) : ROGÉRIO STEFFENS, FABIANE KRAINOVIC LANDENVATTER, ROBERTO AUGUSTO DE MOURA E MARGARET
CARVALHO RODRIGUES (ADV(S) MATHEUS LUÍS FERREIRA-OAB 110798)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Santa Cruz do
Sul/RS, referente ao exercício de 2016.
O Sr. Técnico Judiciário ao analisar as contas, constatou a falta de algumas peças e demonstrativos, dentre elas os extratos consolidados
contemplando todo o período do exercício a que se referem as contas, imprescindíveis para análise da movimentação financeira do partido. O
técnico emitiu relatório preliminar e o partido foi intimado a apresentar as peças faltantes, o qual o fizeram dentro do prazo estipulado, porém,
apresentando um único extrato bancário, do mês 10/2016, e, portanto, não abrangendo todo o período a que se refere a presente prestação de
contas. Ainda, constatou-se que os valores do demonstrativo de receitas e despesas, bem como a demonstração de contribuições recebidas,
não transitaram pela conta bancária específica para movimentações financeiras do partido, conforme extrato apresentado e extratos
eletrônicos extraídos do Sistema de Prestação de Contas Anual do Tribunal Superior Eleitoral. Foi emitido parecer conclusivo e,
posteriormente, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral no sentido de desaprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidárias anuais, apresentadas pelo partido acima identificado.
Registra-se que a prestação de contas teve sua análise prejudicada, pois o extrato bancário não reflete a movimentação financeira
apresentada nos autos, contrariando o disposto no artigo 29, inciso V da Res. TSE 23.464/2015. Estando irregulares as contas, cabe sua
desaprovação – Art. 45, III, alínea 'b” da Resolução TSE n. 23.464/2015.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas partidárias anuais, apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de
Santa Cruz do Sul/RS, referente ao exercício de 2016, nos termos do art. 46, III, alínea “b” da Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro
de 2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Santa Cruz do Sul, 07 de agosto de 2018
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2018 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-98.2018.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo do Sobrado
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JEFERSON MARCELO ORTIZ-OAB 110.627)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LORENO BAIERLE E EDER OLIMPIO DE QUEIROZ (ADV(S) JEFERSON MARCELO ORTIZ-OAB 110.627)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, apresentada pelo
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do município de Passo do Sobrado/RS, referente ao exercício de 2017.
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O Sr. Técnico Judiciário ao analisar as contas, constatou que os documentos apresentados, refletem adequadamente a movimentação
financeira e patrimonial do partido. Posteriormente manifestou-se o Ministério Público Eleitoral no sentido de aprovação das contas e
arquivamento dos autos.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidárias anuais, apresentadas pelo partido acima identificado.
Registra-se que a prestação de contas, foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015,
estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas partidárias anuais, apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do município de Passo do
Sobrado/RS, referente ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015, ante os
fundamentos declinados.
Publique-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Santa Cruz do Sul, 06 de agosto de 2018
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2018 - 162 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-61.2018.6.21.0162
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 2017 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vale Verde
JUÍZA ELEITORAL: LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CLAUBER LUIZ FISCHER-OAB 100.151)
RESPONSÁVEL(S) : ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA NUNES E MARCOS TOILIER (ADV(S) CLAUBER LUIZ FISCHER-OAB 100.151)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, apresentada pelo
Partido Democrático Trabalhista – PDT do município de Vale Verde/RS, referente ao exercício de 2017.
O Sr. Técnico Judiciário ao analisar as contas, constatou que os documentos apresentados, refletem adequadamente a movimentação
financeira e patrimonial do partido. Posteriormente manifestou-se o Ministério Público Eleitoral no sentido de aprovação das contas e
arquivamento dos autos.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidárias anuais, apresentadas pelo partido acima identificado.
Registra-se que a prestação de contas, foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015,
estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas partidárias anuais, apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT do município de Vale Verde/RS,
referente ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015, ante os fundamentos
declinados.
Publique-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Santa Cruz do Sul, 06 de agosto de 2018
LETÍCIA BERNARDES DA SILVA
Juíza Eleitoral da 162ª ZE

168ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 059/2018
O Doutor EDUARDO MARRONI GABRIEL, Juiz Eleitoral da 168ª Zona de São Valentim-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. Castelo Branco, 1137,
Centro, em São Valentim/RS, tramita a PC nº 52-90.2017.6.21.0168, que trata da Prestação de Contas do Partido Popular Socialista de Erval
Grande/RS, e estando o Presidente do Diretório Estadual do Partido Popular Socialista, SÉRGIO CAMPS DE MORAES, em local incerto e não
sabido, fica, pelo presente edital, intimado da decisão exarada nos autos do processo supra, em 08/09/2018, e publicada na página 103, da
edição 163 do DEJERS, em 12/09/2017, para que providencie, no prazo determinado pelo presente edital: a) a suspensão, com perda, de
novas cotas do Fundo Partidário do órgão diretivo municipal, a partir do trânsito em julgado (art. 47, I, da Resolução n. 23.464/15), pelo período
de 27-09-2017 a 27-09-2018; b) o desconto/retenção, até o limite da sanção, no valor de R$ 24,00 (recursos de fonte vedada) dos recursos
provenientes do Fundo Partidário, destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da
Res. TSE n. 23.464/15; c) a destinação da quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; d) a juntada aos autos da prestação de contas a
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respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou e) que informe, nos autos da PC e no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
PRAZO: 15 dias
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Valentim-RS, 09 de agosto de 2018.
Eu, Emerson Adriani da Silva Borba, Chefe de Cartório da 168ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EDUARDO MARRONI GABRIEL,
Juiz Eleitoral.
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