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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 1790-40.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 424782014
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): MÁRCIO LUIZ TASSI, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14555 (Adv(s) MARCIO ASSIS PATUSSI OAB/RS 55.667)
Vistos, etc.
Diga a parte sobre a proposta de acordo formulada pela União.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 05 de novembro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO 0600263-62.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600263-62.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
INTERESSADO: ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO, ANTONIO REGINALDO COSTA MOREIRA, JOAO CARLOS MENDONCA
RODRIGUES, PAULO MACHADO KLUMP REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN - DIRETÓRIO NACIONAL
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Advogados do(a) INTERESSADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - SP320922, LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS - SP91538,
FABIANO ALMEIDA RESENDE - BA18942 Advogado do(a) INTERESSADO: MARIO LORENO CECHET - RS31390 Advogado do(a)
INTERESSADO: PAULO MACHADO KLUMP - RS73650
Vistos.
JOÃO CARLOS MENDONÇA RODRIGUES, presidente regional do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN) durante o exercício
financeiro de 2017, constituiu procurador e requereu prazo de 30 (trinta) dias para inteirar-se do processo e apresentar manifestação (IDs
4585583 e 4585683).
Analisando os autos, verifiquei que, após ser regularmente intimado, o requerente não regularizou a sua representação processual, motivo que
ensejou a decretação da sua revelia, nos termos do art. 76, § 1º, inc. II, do CPC (ID 969933).
Em princípio, embora tenha a sua participação assegurada a qualquer momento do processo, a parte revel o recebe no estado em que se
encontrar, ou seja, a sua intervenção tardia deve respeitar as regras de preclusão, não se admitindo, portanto, o retrocesso procedimental à
fase já ultrapassada, conforme expresso no art. 346, parágrafo único, do CPC.
Por outro lado, como o órgão técnico deste Tribunal ainda não concluiu a análise da contabilidade, a fim de garantir um controle mais efetivo
das contas por esta Justiça Especializada, bem como maior transparência à movimentação dos recursos pela agremiação ao longo do
exercício sob exame, entendo por deferir em parte o pedido formulado, determinando que a Secretaria Judiciária intime o requerente, por meio
de publicação no DEJERS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do relatório de exame (ID 4192033) e apresente os
documentos que entender pertinentes ao saneamento das falhas identificadas.
Transcorrido o referido prazo, com ou sem manifestação da parte interessada, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e
Auditoria (SCI) para emissão de parecer conclusivo (art. 36 da Resolução TSE n. 23.546/17).
Após, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 05 de novembro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO 0600263-62.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600263-62.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
INTERESSADO: ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO, ANTONIO REGINALDO COSTA MOREIRA, JOAO CARLOS MENDONCA
RODRIGUES, PAULO MACHADO KLUMP REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN - DIRETÓRIO NACIONAL
Advogados do(a) INTERESSADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS - SP320922, LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS - SP91538,
FABIANO ALMEIDA RESENDE - BA18942 Advogado do(a) INTERESSADO: MARIO LORENO CECHET - RS31390 Advogado do(a)
INTERESSADO: PAULO MACHADO KLUMP - RS73650
Vistos.
JOÃO CARLOS MENDONÇA RODRIGUES, presidente regional do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN) durante o exercício
financeiro de 2017, constituiu procurador e requereu prazo de 30 (trinta) dias para inteirar-se do processo e apresentar manifestação (IDs
4585583 e 4585683).
Analisando os autos, verifiquei que, após ser regularmente intimado, o requerente não regularizou a sua representação processual, motivo que
ensejou a decretação da sua revelia, nos termos do art. 76, § 1º, inc. II, do CPC (ID 969933).
Em princípio, embora tenha a sua participação assegurada a qualquer momento do processo, a parte revel o recebe no estado em que se
encontrar, ou seja, a sua intervenção tardia deve respeitar as regras de preclusão, não se admitindo, portanto, o retrocesso procedimental à
fase já ultrapassada, conforme expresso no art. 346, parágrafo único, do CPC.
Por outro lado, como o órgão técnico deste Tribunal ainda não concluiu a análise da contabilidade, a fim de garantir um controle mais efetivo
das contas por esta Justiça Especializada, bem como maior transparência à movimentação dos recursos pela agremiação ao longo do
exercício sob exame, entendo por deferir em parte o pedido formulado, determinando que a Secretaria Judiciária intime o requerente, por meio
de publicação no DEJERS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do relatório de exame (ID 4192033) e apresente os
documentos que entender pertinentes ao saneamento das falhas identificadas.
Transcorrido o referido prazo, com ou sem manifestação da parte interessada, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e
Auditoria (SCI) para emissão de parecer conclusivo (art. 36 da Resolução TSE n. 23.546/17).
Após, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 05 de novembro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RC N. 3-85.2018.6.21.0080 PROTOCOLO: 57052018
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DO SUL ZONA: 80ª
ESPÉCIE: RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - CARGO - VEREADOR
Recorrente(s): SIDENEI GEHLING (Adv(s) André Schnorr Uarthe OAB/RS 89.943), MARTINHO DE BRUM (Adv(s) Antônio Carlos Pinto da
Silva OAB/RS 26.802), ALTAIR SOARES FONSECA (Adv(s) Luizmar Roloff OAB/RS 30.734)
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos.
Trata-se de novo pedido de carga de autos, pelo prazo de 10 (dez) dias, formulado pelo advogado do recorrente Martinho de Brum, Dr. Antônio
Carlos Pinto da Silva "em vista a necessidade de análise dos autos" .
Observa-se, do exame do feito, que idêntico requerimento foi formulado pelo defensor em questão à fl. 1655, ocasião em que foi deferida a
carga dos autos pelo prazo de 10 dias (fl. 1658).
Dessa forma, considerando que o processo encontra-se concluso para julgamento pelo Tribunal, e que o procurador constituído já teve amplo
acesso aos autos durante o período de 23.9.2019 a 2.10.2019 (fl. 1663), defiro a nova carga, de forma derradeira, pelo prazo de até 3 (três)
dias corridos, a contar da intimação.
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Após, retornem conclusos.
Publique-se.
Porto Alegre, 5 de novembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.

Edital
EDITAL N. SJ/CORIP Nº 021/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foi julgado na sessão de 04.11.2019 o seguinte processo:
Relator: Gerson Fischmann 1) Proc. Classe RC N. 35841 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude Pedido de Condenação Criminal. Procedência: Taquari. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Rosane Capela Vaz (Adv(s)
Ramon Horn da Rosa-OAB OAB/RS 109.626). Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO CRIMINAL.
DENÚNCIA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME
DE CORRUPÇÃO ELEITORAL PASSIVA. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSENTE
PROVA DO DOLO ESPECÍFICO. MANTIDA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. Insurgência contra sentença que julgou
improcedente a denúncia, por ausência de provas de autoria e de materialidade delitivas, quanto à imputação de prática do crime de corrupção
eleitoral passiva. O parquet argumenta que o tipo penal do art. 299 do Código Eleitoral é crime formal, consumando-se independentemente do
resultado naturalístico. 2. O art. 299 do Código Eleitoral tipifica a conduta de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber qualquer espécie de
vantagem em troca de votos. No caso dos autos, as provas produzidas não demonstram, com a necessária segurança, que o comportamento
da eleitora tenha se dado com a finalidade específica de prometer o voto para o candidato. Ausente a prova do dolo específico, não subsiste o
crime. Mantida sentença absolutória. 3. Desprovimento. Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos
06.11.2019. Rogério da Silva de Vargas, Diretor-Geral em substituição.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 54-16.2016.6.21.0000 - PROTOCOLO: 218662016
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Interessado(s): ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA (Adv(s) Gustavo Morgental Soares OAB/RS 71.228 e Rafael Morgental Soares OAB/RS
105.182), PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (Adv(s) Gustavo Morgental Soares OAB/RS 71.228, Jonathan Vargas Figueiredo
OAB/RS 99.590 e Rafael Morgental Soares OAB/RS 105.182), PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS e ETEVALDO SOUZA TEIXEIRA
(Ficam as partes intimadas, na pessoa de seu advogado, do prazo para pagamento, bem como das juntadas a este processo das respectivas
Guias de Recolhimento à União)
Vistos, etc.
O Diretório Estadual do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL/RS), condenado a recolher ao Tesouro Nacional a importância
atualizada de R$ 24.616,16 (vinte e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), sendo R$ 9.279,39 (nove mil duzentos e
setenta e nove reais e trinta e nove centavos) referentes a aplicação irregular de fundos públicos, fls. 546-547 e R$ 15.341,77 (quinze mil
trezentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos) referente a recursos de origem não identificada, nos autos da prestação de contas
anual da agremiação (exercício de 2015), requer o parcelamento do débito em 60 (sessenta) meses, nos termos da legislação eleitoral.
O pedido foi ajuizado no prazo de 15 (quinze) dias, assinalados no art. 13 da Res. TRE-RS n. 298/17.
Decido.
Defiro o postulado parcelamento em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 154, 65 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e
cinco centavo) pertinentes a aplicação irregular de fundos públicos, e R$ 265,69 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove
centavos) atinentes a recursos de origem não identificada, acrescidas, a partir da segunda parcela, de juros equivalentes à taxa SELIC,
acumulados mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e juros de 1%
(um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuado o pagamento, conforme o art. 7º da Resolução TRE-RS n. 298/17.
A primeira parcela vencerá em 10 (dez) dias contados da intimação, as demais vencerão, independente de novas intimações, no último dia útil
do mês respectivo. Cabe ao interessado solicitar o fornecimento das Guias de Recolhimento da União, as quais serão disponibilizadas pela
Secretaria Judiciária já com os valores atualizados, mediante a comprovação da quitação da parcela anterior.
Após o pagamento de cada parcela, o devedor deve juntar ao feito cópia do comprovante sem o que não se considerará efetuado. Restando
sem pagamento 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, o parcelamento será rescindido (art. 14-B da Lei n. 10.522/02).
Determino à Secretaria Judiciária a juntada, nos autos, das Guias de Recolhimento à União pertinentes à primeira parcela.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602804-68.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602804-68.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA LUIZA GOMES BARAO DEPUTADO ESTADUAL, MARIA LUIZA GOMES BARAO
Vistos, etc.
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Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato MARIA LUIZA GOMES BARAO, ao cargo de deputado estadual, pertinentes ao
pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da
aplicação irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º, 34, § 3º e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 10.804,71 (dez mil, oitocentos e quatro reais e setenta e um centavos),
conforme demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4625833.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, por CARTA AR, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de GRU a ser
disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, intime-se a Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias
para a cobrança do valor devido.
Intime-se.
Porto Alegre, 05 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO 0600730-07.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600730-07.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR, GIOVANI CHERINI, LUIZ ROBERTO DALPIAZ RECH
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo art. 51, caput, da Resolução TSE n.º 23.463/15, que foi recebida neste Tribunal a
prestação de contas relativa às eleições de 2016 do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR (atual Partido Liberal - PL), autuada na classe PET nº
0600730-07.2019.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 51 da Resolução TSE n. 23.463/15.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 5 de novembro de 2019.
BIANCA MARINI CARDOSO
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS

ZONAS ELEITORAIS

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2019 - 005ª ZE/RS
Classe PC– Processo N. 4-67.2019.6.21.0005
Prestação de Contas de Diretório Municipal – Exercício Financeiro 2018
Procedência: Alegrete
Juiz Eleitoral: DIOGO BONONI FREITAS
Partido(s): PROGRESSISTAS – PP (Adv(s) Cassiana Noronha Messa – OAB/RS 108.797)
Responsável(s): AIRTON ZUQUETTO DUTRA, ALBANO SUHRE e CLAÚDIO ROSA MARIMON (Adv(s) Cassiana Noronha Messa – OAB/RS
108.797)
Vistos.
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. 23546/2017.
Após, vista ao ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 3 (três) dias, para emissão de parecer final, nos termos do artigo 757, III, da CNJE.
D.L.
Alegrete, 06 de novembro de 2019.
DIOGO BONONI FREITAS,
Juiz Eleitoral da 005ª ZE.
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10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 233/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 26-13.2019.6.21.0010
REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cerro Branco
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
REQUERENTE(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE CERRO BRANCO, LEANDRO ROGERIO BREDOW E FABIANO
PLAUTZ (ADV(S) DELANO IVAN SCHOTT KARSBURG-OAB 57958)
Vistos etc ...
Trata-se de requerimento de regularização de prestação de contas eleitorais apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB - CERRO BRANCO/RS, referente às Eleições de 2018, apresentado em 08/05/2019.
As contas eleitorais foram, nesse juízo, julgadas como não prestadas (conforme certidão de fl. 14, no processo PC nº 89-72.2018.6.21.0010,
com trânsito em julgado a 13/06/2019).
Juntados os extratos eletrônicos disponíveis e as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou
de origem não identificada e demais dados disponíveis (fls. 18-24).
Deu-se publicidade das contas apresentadas, por edital (fls. 25).
O prazo para apresentação de impugnação decorreu in albis.
Efetuado exame técnico preliminar (fls. 27-28), foi detectada divergência entre as informações da conta bancária informada na prestação de
contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral.
Intimados, o prazo decorreu sem manifestação dos requerentes.
Em face da divergência apontada em sede de exame das contas, foi determinada diligência junto ao Sistema BacenJud para verificação da
existência da conta bancária informada pela agremiação partidária requerente.
Exitosa a diligência, foram juntados os extratos bancários encaminhados pela instituição financeira (fl. 42).
Sobreveio parecer técnico conclusivo (fls. 44 e 45), opinando pela regularização da omissão quanto à prestação de contas de campanha, já
que não identificada movimentação de recursos de origem não identificada, fonte vedada ou oriundos do fundo partidário. Apurou-se, ainda,
em sede de análise técnica, que a agremiação durante o período da campanha eleitoral não movimentou recursos financeiros de qualquer
natureza.
O MPE ofereceu parecer pela regularização das contas e sua aprovação (fl. 47-47v).
Havendo manifestação favorável da unidade técnica e do MPE, os autos vieram para decisório.
É o Relatório.
Decido.
O requerimento de regularização de contas eleitorais julgadas não prestadas foi recebido e processado de acordo com o disposto no artigo 83,
§2º, da Res. 23.553/2017. Por ter sido apresentado posteriormente ao decisório de não prestação e antes do trânsito em julgado, foi afastada a
sanção de suspensão do registro do órgão partidário.
In casu, a movimentação foi informada zerada. Não foi verificado o recebimento de recursos de origem não identificada, de fontes vedadas
e/ou oriundos do fundo partidário.
Não foram constatadas omissões ou impropriedades, tampouco houve impugnações no prazo próprio.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de regularização de contas omissas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB CERRO BRANCO /RS, referentes às Eleições 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado, notifiquem-se os diretórios nacional e estadual acerca da regularização e promovam-se os registros pertinentes à
situação da agremiação partidária.
Após, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 06 de novembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 234/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-76.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PATRIOTA - PATRI
RESPONSÁVEL(S) : EDEJADIR ZEMOLIN CEOLIN (ADV(S) GABRIELE FREITAG ROHDE ALMEIDA-OAB 55878, ROBERTO ROHDE-OAB
11474 E ROCHELE MAZUIM RIBEIRO-OAB 84851), BRASÍLIO NUNES DE MENEZES (ADV(S) JOÃO EDGAR DA SILVA FILHO-OAB
28012), PAULO RICARDO ACCINELLI E GILBERT DA SILVA MUNHOZ
Vistos etc...
Trata-se de processo de prestação de contas anual do PATRIOTA - PATRI - CACHOEIRA DO SUL - RS, exercício financeiro de 2017,
apresentada por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 02).
Apresentada a declaração de ausência de movimentação de recursos, acompanhada dos instrumentos de procuração para o partido e
responsável (presidente) do exercício financeiro; verificou-se, por meio da certidão da comissão executiva do partido (fls. 08), irregular a
representação processual da agremiação partidária, em face da inexistência de executiva vigente em âmbito municipal.
Ausente, também, representação processual para o tesoureiro Edejadir Z. Ceolin.
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Procedeu-se à cientificação do órgão regional para regularizar a representação processual do partido nos autos. Da mesma forma, o tesoureiro
do exercício finaceiro foi cientificado para constituir procurador no feito.
Em face das diligências de ordem processual, o feito foi suspenso.
Certificada a não inclusão dos dirigentes responsáveis atuais da agremiação partidária e juntada certidão da executiva do regional (fl. 20-21),
foi determinada a inclusão dos responsáveis atuais do diretório partidário vigente (Paulo Ricardo Accineli e Gilbert da Silva Munhoz) e sua
intimação para regularização da representação processual nos autos.
O partido, no seu órgão regional, foi devidamente intimado, tendo transcorrido in albis o prazo para regularização da representação
processual. Em face da omissão em constituir procurador nos autos, foi declarada a revelia do partido, passando o feito a correr
independentemente de sua intimação pessoal (fl. 23).
Manteve-se o feito suspenso, para a realização de diligências junto aos responsáveis financeiros, para fins de regularização de sua
representação processual nos autos.
Devidamente intimado o responsável Paulo Ricardo Accinelli, o prazo para regularizar sua representação processual decorreu in albis, fato de
que decorreu a decretação de sua revelia.
Sobreveio procuração aos autos em nome do responsável financeiro do exercício (fl. 67), Edejadir Zemolin Ceolin.
Cadastrado o procurador constituído à fl. 67, foi expedida carta precatória para intimação do responsável Gilbert da Silva Munhoz, sem
procurador nos autos.
Cumprida a diligência deprecada, o prazo decorreu in albis.
Em face da omissão em regularizar a representação processual, foi decretada a revelia do responsável Gilbert da Silva Munhoz (fl. 88),
passando o feito a correr independentemente de sua intimação pessoal.
Cumpridas todas as providências de ordem processual, o feito foi retomado tendo sido expedido edital para publicizar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada.
O prazo decorreu sem impugnações e/ou pedido de abertura de investigações, consoante certidão de fls. 91v.
Foi juntada informação sobre conta bancária em nome do partido (fl. 93) e certificadas as informações sobre a emissão de recibos de doação,
bem como sobre registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 94 a 100).
A unidade técnica manifestou-se favoravelmente à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fls. 102), opinando
pela aprovação das contas, em face da ausência de movimentação financeira nas contas bancárias identificadas em nome da agremiação
partidária.
Os autos foram ao Ministério Público Eleitoral que, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação das contas, face a regularidade da
declaração de ausência de recursos movimentados (fl. 104-104v).
Sem mais providências, vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
O responsável financeiro do exercício apresentou as contas partidárias por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
informando que o partido “não movimentou recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza” durante o período de
1º.1.2017 a 31.12.2017.
Consigne-se que a Lei n. 13.165/15 incluiu o §4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os partidos políticos ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação financeira, exigindo-se apenas a declaração da ausência de
movimentação de recursos.
Como se vê, a legislação eleitoral alterou a forma como são prestadas as contas de órgãos partidários que não possuíram movimentação
financeira. Inovação que manteve-se por força do disposto na Lei n. 13.831/2019.
In casu, observa-se verídica a declaração de ausência de movimentação de recursos, já que comprovadamente o partido não movimentou
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro. Não foram encontradas informações sobre a emissão de recibos de doação, por parte da
agremiação, tampouco percebidos recursos do Fundo Partidário. A circunstância de a declaração não ter sido subscrita pelo então tesoureiro
do exercício financeiro é mera impropriedade que não prejudicou as diligências de ordem técnica. Ademais, os termos da declaração
mostraram-se verídicos não havendo prejuízo substancial quanto à falta de assinatura do responsável financeiro (tesoureiro).
Assim, deu-se cumprimento integral ao procedimento de análise da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada.
Embora a agremiação partidária estadual tenha permanecido silente quanto à obrigação de regularizar a representação do partido em âmbito
municipal, as contas foram apresentadas e submetidas à análise, não tendo sido detectada nenhuma irregularidade ou impropriedade quanto à
veracidade da declaração apresentada.
Diante do exposto, determino o imediato ARQUIVAMENTO da declaração apresentada pelo PATRIOTA - PATRI - CACHOEIRA DO SUL - RS,
referente ao exercício financeiro de 2017, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as respectivas contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, promova-se os registros pertinentes, e arquive-se.
Cachoeira do Sul, 06 de novembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 273/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-39.2019.6.21.0011
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO- MDB DE PORTÃO- RS (ADV(S) VELFARES INACIO GIL DA SILVA-OAB 70058)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR DE BRITO JOHAN E RUDIMAR KOELLER (ADV(S) VELFARES INACIO GIL DA SILVA-OAB 70058)
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Vistos.
Decorrido o prazo para apresentação de defesa pelo partido e respectivos responsáveis, dê-se vista às partes para que apresentem alegações
finais, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 40 da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Após, voltem os autos conclusos para sentença.
São Sebastião do Caí, 07 de novembro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 274/2019 - 11 ZE/RS
INTIMAÇÃO 97/2019
Ref. Processo: PC n. 29-62.2019.6.21.0011
Protocolo: 15.540/2019
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Partido: Progressistas – Portão/RS (Adv Bruna Gabriela de Mello OAB/RS 100.121)
Responsáveis: Marcio Uebel Capparelli de Andrade e Geancarlo Ramão (Adv Bruna Gabriela de Mello OAB/RS 100.121)
De ordem da Excelentíssima Senhora Carolina Ertel Weirich, MM. Juíza Eleitoral desta 11ª Zona Eleitoral, INTIMO o Progressistas - PP de
Portão/RS e seus responsáveis, para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores
determinados na decisão judicial ou requeiram seu parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados
de Órgãos e Entidades Federais (Cadin) (art. 60, I, b, da Resolução TSE n. 23.546/17).
São Sebastião do Caí, 07 de novembro de 2019.
JANAÍNA TESSARI GODOI,
Chefe de Cartório.

12ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-19.2019.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINENCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Camaquã
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) SETEMBRINO PEDRO LACERDA DE VARGAS OAB/RS 18.407)
RESPONSÁVEL(S) :GILDO ANTONIO DA SILVA, ALEXANDRE DOS SANTOS WOLOSKI, CARLOS FELISBERTO GARCIA MARTINS E
HÉLIO FLORES MAGALHÃES GOUVEIA (ADV(S) SETEMBRINO PEDRO LACERDA DE VARGAS OAB 18.407)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro, do município de Camaquã/RS, relativas ao exercício financeiro 2016.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 31).
Foi confeccionado exame preliminar (fl. 33/33v).
A agremiação partidária permaneceu silente (fl. 35).
Foi confeccionada informação (fl. 37).
Foi confeccionado exame da prestação de contas (fl.39/40v).
A agremiação partidária não apresentou manifestação (fl. 47).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 48/49v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que, em parecer, manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 51/52).
Os autos vieram conclusos a este Juizo, sendo determinada a citação do órgão partidário e dos seus responsáveis (fl. 54).
A agremiação partidária não apresentou manifestação (fl. 55).
Novamente os autos vieram conclusos, sendo determinada vista às partes para alegações finais, com posterior retorno dos autos para
sentença (fl. 56).
A agremiação partidária não apresentou manifestação (fl. 57).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou manifestação (fl. 59).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido Socialista Brasileiro, do município de Camaquã/RS, relativas ao exercício financeiro 2016.
As contas foram apresentadas intempestivamente, estão firmadas pelo contabilista legalmente habilitado, tendo também procurador
devidamente constituído (fl. 03/05).
Da análise das contas verificou-se que a agremiação incorreu em uma série de erros, além de prejudicar a análise pela forma de apresentação
com ausência de demonstrativos.
O partido e/ou seus responsáveis não trouxeram qualquer documentação capaz de sanar as irregularidades encontradas.
Em parecer, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas, com aplicação das sanções do art. 47, incisos I e II da
Res. TSE nº 23.464/2015.
O partido e seus responsáveis não apresentaram manifestação, bem como assim o fizeram durante todo o processo.
Passo a análise das irregularidades detectadas.
A agremiação deixou de entregar uma série de documentos exigidos pelo ordenamento que rege a prestação de contas, o que traz
obscuridade às mesmas, prejudicando e, quiçá, até mesmo impedindo o efetivo controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação
financeira do partido.
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A ausência dos documentos arrolados nos pareceres da unidade técnica, já seria determinate para a desaprovação das contas, com as
sanções dela decorrentes e, como se vê no processo, outras falhas detectadas refletem exatamente sobre esses documentos, a exemplo de
valores recebidos sem identificação nos extratos eletrônicos, como se verá.
Avançando na análise das contas, foi detectado que o partido recebeu R$ 9.642,00 de recursos sem a identificação do CPF dos doadores (fl.
49 do parecer conclusivo). Tais recursos são considerados como de origem não identificada, conforme dicção do parágrafo único, I, "a", do art.
13 da Res. TSE n. 23.464/2015.
Não há no processo comprovante de recolhimento dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, conforme determina o art. 14 da mesma
resolução.
Diante da situação vislumbrada, tornou-se impossível a identificação do real doador das quantias em comento. Logo a situação é mesmo de
recebimento de recursos de origem não identificada.
O partido também recebeu, na conta bancária, o valor de R$170,00, tendo como doador o CNPJ 03.936.915/0001-00. Tal recebimento é
proibido pelo ordenamento em vigor, mais precisamente pelo art. 12, II da Res. TSE nº 23464/15 e, também deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
Diante das graves falhas, a desaprovação é imperativa.
Incide, ainda, nos termos do art. 37, caput, da Lei n.º 9.096/95, multa de até 20%. Na espécie, reputo abalizada a sanção pecuniária no
montante de 5% sobre o valor arrecadado de origem não identificada e sobre os recursos recebidos de fonte vedada, considerando que não
houve o recebimento de recursos do Fundo Partidário e ser esta a primeira vez que são reconhecidas tais faltas.
III - DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro, do município de Camaquã/RS,
relativas ao exercício financeiro 2016, nos termos do art. 46, inciso III, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados
e determino a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, com relação aos recursos de origem
não identificada até o seu recolhimento ou até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral.
Determino ainda a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano, em
virtude do recebimento de recursos de fonte vedada, e o recolhimento do valor irregular, qual seja R$ 9.642,00 (nove mil, seiscentos e
quarenta e dois reais), cuja origem não foi identificada, acrescido de multa de 5%, R$ 482,10 (quatrocentos e oitenta e dois reais e dez
centavos), e do valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), oriundo de fonte vedada, também acrescido de multa de 5%, R$ 8,50 (oito reais e
cinquenta centavos), ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), com base nos arts. 14 e seu § 1º e 47, I e II, da
supracitada Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, cumpra-se nos termos do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 25 de outubro de 2019.
Luís Otávio Braga Schuch.
Juiz Eleitoral da 012ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 148/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-52.2019.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: DOM FELICIANO
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JEFERSON LUIS DE ALEXANDRE TYSKA OAB/RS 109.659)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE FERNANDO DZIELINSKI E JOÃO PAULO PEREIRA GOMES (ADV(S) JEFERSON LUIS DE ALEXANDRE
TYSKA OAB/RS 109.659)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro do município de Dom Feliciano/RS, relativas as Eleições Gerais 2018.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 23).
Foi confeccionado relatório preliminar (fl. 24).
O partido não apresentou manifestação (fl. 27).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 28).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou alegações. (fl. 30).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro do município de Dom Feliciano/RS.
Registre-se que não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e também não foi identificado recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Diante da ausência de abertura de conta bancária específica para campanha ou ausência de informação sobre conta bancária específica e da
consequente ausência de apresentação dos extratos bancários e/ou declaração emitida por instituição financeira certificando a ausência de
movimentação financeira, não foi possível verificar a real movimentação financeira ou, mesmo, a sua ausência, pois o partido político não
cumpriu o disposto nos arts. 10 e 56 da Resolução 23.553/2017 do TSE:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(...)
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Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
(...) II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
Face as graves irregularidades mencionadas, a desaprovação das contas é a medida que se impõe.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro do município de Dom Feliciano/RS, relativas as Eleições
Gerais 2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos dos §§ 4º e 6º
do art. 77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês, a
contar de 1º de janeiro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 25 de outubro de 2019.
Luís Otávio Braga Schuch.
Juiz Eleitoral da 012ª ZE.

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 320/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC –42-20.2017.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – De Exercício Financeiro – 2016 – Pedido de Providências
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
Partido(s): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (Adv(s) Maik Muller Cesar - OAB/RS 43.123).
Responsável(is): THAÍSE ALBUQUERQUE (Adv(s) André Luís de Azevedo - OAB/RS 83.459, João Pedro Albuquerque de Azevedo - OAB/RS
79.887, Jordana Müller - OAB/RS 111.085 e Norton Lorenzi - OAB/RS 83.309), JULIO CLAÚDIO CARVALHO DE SOUZA
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, fica a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para realizar a quitação da GRU, no prazo de 15 dias, conforme sentenciado nas fls. 113-4 do processo supracitado.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.

17ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 090/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 16-45.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2016 - Eleições - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Cadeado
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) SERINEU NUNES-OAB 33013)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO STRALIOTT GAI E EDEMAR VIEIRA DALTROZO (ADV(S) SERINEU NUNES-OAB 33013)
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de regularização da prestação de contas de campanha do partido PROGRESSISTAS (PP) de Boa Vista do Cadeado nas
eleições municipais de 2016.
As contas em questão foram julgadas não prestadas na data de 07/06/2018, em sentença prolatada nos autos do processo nº 76397.2016.6.21.0017.
O partido apresentou documentação com o objetivo de regularização da situação de inadimplência em 09/08/2018, a qual foi processada
conforme o art. 742 e seguintes da CNJE.
Publicado o edital, decorreu o prazo sem impugnação (fl. 09).
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas apresentadas (fl. 10).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 11).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de expediente para apreciação do requerimento de regularização de inadimplência das contas de campanha da eleição 2016,
apresentado pelo PROGRESSISTAS de Boa Vista do Cadeado. Verifico que o requerimento apresentado foi instruído com os documentos
exigidos pela Resolução do TSE nº 23.463/2015, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada análise técnica, constatou-se a regularidade das contas prestadas, e, encontrando-se atendidas as exigências da legislação
eleitoral, mostra-se cabível seu julgamento como regularizadas.
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Saliento apenas que, embora o parecer de fl. 10 e a promoção de fl. 11 sejam pela aprovação das contas, tecnicamente não há margem para
tal possibilidade, haja vista o trânsito em julgado do processo que concluiu pela não prestação. Assim é que se destinam os autos presentes
tão somente ao exame da possibilidade de regularização das contas não apresentadas (art. 73, § 1º, da Res. TSE nº 23.463/15), o que
entendo, tal como mencionado supra, procedente.
Ante o exposto, julgo REGULARIZADA a prestação de contas de campanha do partido PROGRESSISTAS de Boa Vista do Cadeado, referente
às eleições de 2016, nos termos do art. 73, § 1º, da Res. TSE 23.463/15, sem julgamento de mérito, a fim de restabelecer, dentre outros, o
direito à percepção de verbas oriundas do Fundo Partidário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, efetue o cartório as diligências necessárias à atualização da situação do partido.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos de direção estadual e nacional do partido através do e-mail cadastrado no SGIP acerca
do restabelecimento do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário.
Após, arquive-se.
Cruz Alta, 04 de novembro de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 091/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-50.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Fortaleza dos Valos
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP
RESPONSÁVEL(S) : ARI JOSÉ BONALDO PEGORARO E JUAREZ PACHECO
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis, para manifestação em relação ao Exame Preliminar, conforme o art. 34, da Resolução do
TSE nº 23.546/2017, no prazo de 20 (trinta) dias, para posterior emissão do Exame da Prestação das Contas.
Diligências legais.
Cruz Alta, 04 de novembro de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-52.2017.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2016
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - JAGUARÃO/RS (ADV(S) JOÃO CLAUDIO HERNANDES PEDROZA-OAB 73506B E
SILVIO RICARDO TEIXEIRA ALVES-OAB 78572)
RESPONSÁVEL(S) : ROSELI CALVETTI, CARLOS JOSÉ DE AZEVEDO MACHADO, MARCELO AFONSO VICTÓRIA, CINTIA COSTA DE
SOUZA TERRA E JOÃO CLÁUDIO HERNANDES PEDROZA (ADV(S) JOÃO CLAUDIO HERNANDES PEDROZA-OAB 73506B E SILVIO
RICARDO TEIXEIRA ALVES-OAB 78572)
Vistos.
Ciente.
Após a atualização do valor determinado na sentença, conforme certidão e demonstrativo de débido acostados nas fls. 262 e 263 o montante
atualizado é de R$ 15.050,90, a ser recolhido na forma de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 250,84.
Intimem-se.
Jaguarão, 07 de novembro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-51.2019.6.21.0025
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Órgão de Direção Partidária - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) KARIN MACHADO GARBELOTTO-OAB 23329)
RESPONSÁVEL(S) : ROGÉRIO MEDEIROS DE ÁVILA E FRED LUIZ TAVARES NUNES (ADV(S) KARIN MACHADO GARBELOTTO-OAB
23329)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício de 2018, do Partido Socialista Brasileiro– PSB, município de Jaguarão-RS,
conforme estabelece a Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
O órgão partidário apresentou suas contas tempestivamente na data de 16/05/2019. Foi publicado edital nº 17/2019 no DEJERS em
13/06/2019, bem como dada vista ao Ministério Público (fls. 70). O prazo legal decorreu sem impugnação.
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Expedido exame preliminar (fl. 71), constatou-se a apresentação da totalidade das peças elencadas na Resolução TSE n. 23.464/2015.
Sobreveio o exame técnico (fl.96-99), e a unidade técnica apontou a existência de recursos recebidos de fonte vedada.
Acolhido o relatório de exame, foi determinado no despacho de fl. 101 a intimação do partido e responsáveis para em 30 (trinta)dias
manifestarem-se sobre o mesmo.
O prazo transcorreu in albis, consoante certidão de fl. 106.
Por fim, foi juntado Parecer Conclusivo, no qual a unidade técnica se manifestou pela desaprovação das contas (fls. 111- 115).
Com vista dos autos, o Ministério Público, da mesma forma, manifestou-se pela desaprovação das contas apresentadas (fl. 119-120)
Após, vieram os autos.
Relatados sucintamente, decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
Cuida-se de apreciar as contas anuais do exercício 2018 do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Jaguarão, RS, de fl. 02 a 142.
O partido apresentou a prestação de contas nas fls. 02 a 61.
No exame das contas, bem como no parecer conclusivo pela desaprovação foi apontada a seguinte irregularidade:
Recebimento de recursos no montante de R$ 1.155,00 de autoridades elendadas às fls. 112-113 que não estão comprovadamente filiadas ao
partido político em questão, consoante apontado no Relatório de Exame de fls. 96-99 a no Parecer conclusivo de fls. 111-115.
Nesse sentido, o partido se manteve inerte ao não acrescentar informações aos exame das contas e parecer conclusivo.
Conforme aponta o examinador, verificou-se que não houve recebimento nem transferências de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III – DISPOSITIVO:
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do exercício de 2018 do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Jaguarão/RS, com
fundamento no art. 46, inciso III, alíneas “a” , da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Determino, o recolhimento ao erário dos recursos recebidos de fonte vedada, no montante de R$ 1.155,00, acrescido de multa de 20%,
devidamente atualizado monetariamente desde a ocorrência do fato gerador até o momento do recolhimento, na forma do Art. 60, § 1º da Res.
TSE 23.464/15.
Tendo em vista que o órgão municipal encontra-se atualmente impedido de receber quotas do Fundo Partidário, desnecessária a intimação do
órgão estadual para informar se há repasses disponíveis para o desconto de valores.
Determino, também, o registro da suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário, pelo período de um ano, nos termos do art. 47, I da
Resolução TSe 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comunique-se o diretório regional e nacional;
Após, arquive-se.
Jaguarão, 07 de novembro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 173/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-58.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PROGRESSISTAS LAJEADO/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS- LAJEADO/RS (ADV(S) NATANAEL DOS SANTOS-OAB 73804)
RESPONSÁVEL(S) : ELIANA AHLERT HEBERLE E SEDINEI ZEN (ADV(S) NATANAEL DOS SANTOS-OAB 73804)
Vistos.
Dê-se vista dos autos aos interessados para que se manifestem no prazo comum de 03 (três) dias, nos termos do art. 40, da Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Após, voltem os autos conclusos para apreciação.
Diligências legais.
Lajeado, 07 de novembro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 174/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-68.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PSDB - CRUZEIRO DO SUL/RS
PROCEDÊNCIA: Cruzeiro do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CRUZEIRO DO SUL/RS (ADV(S) FERNANDA GOERCK-OAB
70266)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO BAGATINI E LUCIMARA DA SILVA (ADV(S) FERNANDA GOERCK-OAB 70266)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do município de Cruzeiro do Sul/RS,
relativo ao exercício de 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º
9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.546/2017.
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O órgão partidário apresentou sua prestação de contas anual em 30/04/2019, portanto, dentro do prazo legal.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS (fl. 50), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada (fl. 53).
Juntados aos autos, em 06/06/2019, demonstrativo de recursos distribuídos do fundo partidário das esferas estadual e nacional, comprovante
de requisição de recibos de doação registrado no SPCA e extrato bancário enviado à Justiça Eleitoral (fls. 55/60).
Emitido pela Unidade Técnica o Exame da Prestação de Contas, que solicitou a baixa dos autos em diligência para que o partido se
manifestasse quanto ao teor do exame, uma vez que encontradas irregularidades por parte da Unidade Técnica (fls. 67 e 68).
Devidamente intimado (fl. 72), o partido não se manifestou, conforme demonstrado à Certidão de fl. 74.
Sobreveio parecer conclusivo, emitido pela Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias, que se posicionou pela
desaprovação das mesmas. (fls. 75 e 76)
O Ministério Público Eleitoral acolheu o parecer e, da mesma forma, se manifestou pela desaprovação das contas (fl.78).
Oferecido prazo de 15 (quinze) dias para defesa, o órgão partidário apresentou manifestação, conforme verificado às fls. 89 à 134.
Em novo parecer, após análise da documentação apresentada pelo partido, a Unidade Técnica concluiu pela aprovação das contas, assim
como o Ministério Público Eleitoral, conforme verificado às fls. 138 e 140, respectivamente.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. DECIDO.
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 23.546/2017, 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 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas
Os autos em análise, estão instruídos com as peças exigidas no art. 4º c/c art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17. No exame das contas, após
a apresentação da manifestação pelo órgão partidário, não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer
a regularidade das contas trazidas pelo partido, nos termos do artigo 36, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer favorável à aprovação.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes impropriedades
ou irregularidades de qualquer natureza.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do
Município de Cruzeiro do Sul/RS, relativas ao exercício de 2018, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, 07 de novembro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 175/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 74-80.2017.6.21.0029
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 299 do CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CESAR LEANDRO MARMITT E LEANDRO LUIS JOHNER (ADV(S) FABIO ANDRE GISCH-OAB 71942 E FERNANDA BANDEIRA
DA SILVA-OAB 90359)
Vistos.
Considerando que o acusado Leandro Luis Johner compareceu bimestralmente ao Cartório Eleitoral desta Zona, bem como comprovou o
pagamento da obrigação pecuniária que lhe foi imposta, declaro extinta a punibilidade em relação a ele.
No que diz respeito ao acusado Cesar Leandro Marmitt, referente à obrigação pecuniária, verifica-se que apresentou os comprovantes de
pagamento que lhe foram exigidos. Já, no tocante aos comparecimentos bimestrais ao Cartório, observo que o prazo não foi prorrogado antes
do transcurso de 02 (dois) anos da data da homologação da Suspensão Condicional do processo, motivo pelo qual acolho o parecer do
Ministério Público Eleitoral e declaro extinta a punibilidade de Cesar Leandro Marmitt, com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei 9.099/95 .
Desta forma, finalizadas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Lajeado, 07 de novembro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
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31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-91.2019.6.21.0031
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL - PL DE MONTENEGRO/RS (ADV(S) ALEXANDRE MUNIZ DE MOURA-OAB 63697)
RESPONSÁVEL(S) : TALIS ROMEU POHREN FERREIRA E BÊLANIA FÁTIMA DIAS SOUZA (ADV(S) ALEXANDRE MUNIZ DE MOURAOAB 63697)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas, acerca do exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Liberal (PL), do município de MontenegroRS, e pelos seus responsáveis financeiros Talis Romeu Pohren Ferreira e Belânia Fátima Dias Souza (fls. 14-40), prestadas após a adoção
dos procedimentos previstos no inciso I o artigo 30 da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 02-12v.).
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral requereu o arquivamneto da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando,
para todos os efeitos como prestadas e aprovadas às respectivas contas (fl. 42).
Publicado o Edital de Publicação n. 021/2019 (fls. 38-38v.) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 45), transcorrendo o prazo
para impugnação in albis (fl. 46).
Realizado o Exame Preliminar, foi constatada omissão na apresentação de documentação obrigatória (fl. 47).
Determinada a intimação das partes para complementar a documentação (fls. 48-48v.), estas quedaram inertes (fl. 50).
Determinada a continuidade da análise das contas (fl. 50v.), foi elaborado o respectivo Relatório de Exame (fls. 51-53) onde o servidor
desginado apontou a existência de inconsistências nas contas.
Determinada a intimação das partes para manifestação acerca do exame (fls. 54-54v.), as partes permaneceram silentes (fl. 56).
Elaborado o Parecer Conclusivo, o servidor designado para o exame opinou pela desaprovação das contas, considerando a existência de
irregularidade consistente na ausência de documentação obrigatória (fls. 57-58).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, na forma do Parecer Conclusivo (fl. 59).
Determinada a intimação das partes para a apresentação de defesa (fl. 60v.), o prazo para contestação transcorreu sem qualquer
manifestação (fl. 62).
Despachados os autos determinando a intimação das partes para a apresentação de alegações finais com posterior vista ao Ministério Público
Eleitoral (fl. 62v.) o prazo para manifestação das partes findou novamente sem qualquer resposta (fl. 63v).
Com nova vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral reiterou os termos do parecer anterior (fl. 64).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art.
32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fls. 03-03v., o Partido
Liberal esteve constituído, no exercício financeiro de 2018, no município de Montenegro-RS, tendo como responsáveis financeiros o presidente
Talis Romeu Pohren Ferreira e a tesoureira Belânia Fátima Dias Souza, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
No mérito, da análise do Parecer Conclusivo de fls. 57-58 e dos pareceres do Ministério Público Eleitoral (fls. 59 e 64), constata-se a existência
das seguintes irregularidades:
1. Ausência dos seguintes documentos, os quais foram solicitados tanto no Relatório de Exame quanto no Exame Preliminar:
1.1. Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do Partido, se houver, sobre as respectivas contas (artigo 29, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.546/2017);
1.2. Demonstrativo de Obrigações a Pagar (artigo 29, inciso XII, da Resolução TSE n. 23.546/2017);
1.3. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (artigo 29, inciso XVIII, da Resolução TSE n. 23.546/2017).
2. Divergência na informação da origem de recursos recebidos no exercício financeiro, considerando que da análise dos extratos bancários
juntados aos autos (fls. 18-21), em cotejo com o “Demonstrativo de Contribuições Recebidas” de fl. 32, com Demonstrativo de Receitas e
Gastos de fl. 30 e com o extrato eletrônico disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, constata-se divergência entre as informações
apresentadas no Demonstrativo de Contribuições Recebidas (fl. 32), constando como doadora a Sra. Eloci Garcia Rocha da Rosa, enquanto
no extrato bancário eletrônico de fl. 53, consta como doadora a Sra. Belânia Fátima Dias Souza.
Tais irregularidades caracterizam-se como graves, afetando a regularidade das contas e impondo restrições ao seu exame, considerando que
foi oportunizada sua regularização, tendo as partes quedado inertes em todas as oportunidades.
Dessa forma, dada a irregularidade consistente na falta de documentação obrigatória e na divergência na fonte da origem dos recursos, a
desaprovação das contas é medida que se impõe. Contudo, inexistindo o registro de recebimento de recursos de origem não identificada ou de
fonte vedade, deixo de aplicar as sanções previstas nos artigos 47 e 49 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, DESAPROVO as contas do Partido LIberal (PL), do município de Montenegro-RS, relativas ao exercício financeiro de 2018,
apresentadas por Talis Romeu Pohren Ferreira e Belânia Fátima Dias Souza, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea "a", da Resolução TSE
n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Montenegro, 07 de novembro de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE
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32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 364/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 117-71.2018.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB de Boa Vista das Missões/RS
Responsável: HERMES SANTOS DA SILVA, PRESIDENTE
Responsável: SALVADOR DE SOUZA BUENO, TESOUREIRO
Palmeira das Missões, 6 de novembro de 2019.
Às partes, abertura de vista para manifestação acerca da informação e documentos juntados.
“Vistos, etc.
(...)
Intime-se o partido e responsáveis para se manifestarem acerca da informação e da juntada no prazo de três dias.
(...)
Palmeira das Missões, 19 de setembro de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 365/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 53-27.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício Financeiro
2018 - Omissão ao dever de Prestar Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: Partido Social Democrático - PSD de Lajeado do Bugre
Responsável: Luis Farias da Silva, Presidente
Responsável: Ivan Brizola da Silva, Tesoureiro
Palmeira das Missões, 6 de novembro de 2019.
Às partes, abertura de vista para manifestação acerca da informação e documentos juntados.
“Vistos, etc.
(...)
VII – Abra-se vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Após, voltem os autos conclusos.
Palmeira das Missões, 27 de setembro de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 366/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 67-11.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício Financeiro
2018 - Omissão ao dever de Prestar Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: Partido Liberal - PL de Sagrada Família
Responsável: Marcelo Delai da Silva, Presidente
Responsável: Antonio Sidnei Chiuza Ribeiro, Tesoureiro
Palmeira das Missões, 6 de novembro de 2019.
Às partes, abertura de vista para manifestação acerca da informação e documentos juntados.
“Vistos, etc.
(...)
VII – Abra-se vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Após, voltem os autos conclusos.
Palmeira das Missões, 1 de outubro de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 367/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 51-57.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício Financeiro
2018 - Omissão ao dever de Prestar Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
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Partes
Partido: Progressistas - PP de Lajeado do Bugre
Responsável: Roberto Maciel Santos, Presidente
Responsável: Gilvane Bechmam Santos, Tesoureiro
Palmeira das Missões, 6 de novembro de 2019.
Às partes, abertura de vista para manifestação acerca da informação e documentos juntados.
“Vistos, etc.
(...)
VII – Abra-se vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Após, voltem os autos conclusos.
Palmeira das Missões, 27 de setembro de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 368/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 71-48.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício Financeiro
2018 - Omissão ao dever de Prestar Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: Movimento Democrático Brasileiro de São José das Missões
Responsável: Eduardo Conceição Tasso, Presidente
Responsável: Claudio Roberto Soder Tasso, Tesoureiro
Palmeira das Missões, 6 de novembro de 2019.
Às partes, abertura de vista para manifestação acerca da informação e documentos juntados.
“Vistos, etc.
(...)
Após, intimem-se as partes dos documentos juntados para manifestação no prazo de três dias, e, por fim, venham conclusos para sentença.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 24 de outubro de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”

39ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 40/2019
O Doutor José Leonardo Neutzling Valente, Juiz Eleitoral da 39ª Zona de Rosário do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua General Canabarro, 335, em Rosário
do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 708, III, da CNJE, a Prestação de Contas de
Campanha do órgão partidário municipal das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do seguinte órgão partidário municipal de Rosário do Sul:
Número do Processo:
0600001-58.2019.6.21.0039.
Partido Político e responsáveis:
PROGRESSISTAS – PP
LISSANDRO BENTES GOMES – PRESIDENTE
JAIME LANES DE MEDEIROS - TESOUREIRO
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. Rosário do Sul-RS, 06 de novembro de 2019. Eu, Daniel Gomes Correia Dockhorn, Chefe de Cartório da 39ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi. José Leonardo Neutzling Valente, Juiz Eleitoral.

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 488/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-82.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) FERNANDO LUZ LEHNEN-OAB 51236)
RESPONSÁVEL(S) : MAURICIO DE SOUZA ROSA, MARCO AGOSTINHO DA SILVA E OLAVO GONZALEZ (ADV(S) FERNANDO LUZ
LEHNEN-OAB 51236), ANTONIO PACHECO DE MORAES
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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Vistos, etc.
I- RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual do DEMOCRATAS - DEM, do município de TAQUARA/RS, referente ao exercício financeiro de 2015.
O partido prestou contas em 16/06/2016. Publicado edital n. 24/2016 de publicidade das contas, não houve a apresentação de impugnação,
fl.36.
Intimados do exame preliminar das contas, decorreu o prazo sem manifestação, fl. 38v.
Certificada irregularidade na representação processual, intimadas as partes, foram juntadas procurações e decretada a revela para Antonio
Pacheco de Moraes, fl. 65.
Foi exarado parecer conclusivo pela aprovação das contas uma vez que os documentos acostados refletem a escrituração contábil e a
movimentação financeira e patrimonial do partido (fls. 66/67). O Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação
das contas (fl. 68).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II- FUNDAMENTAÇÃO
De início, verifica-se que as contas do exercício de 2015 do partido político em epígrafe foram apresentadas intempestivamente, em desacordo
ao art. 28, da Resolução do TSE n. 23.432/2014, porém, sem resultar prejuízo à análise.
As demonstrações contábeis e os documentos exigidos no art. 29 da Resolução TSE n. 23.432/2014 foram apresentados na sua totalidade e
não foram identificadas impropriedades ou irregularidades.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas do DEMOCRATAS - DEM, do município de TAQUARA/RS, relativas ao exercício de 2015, com fulcro no art.
45, inc. I, da Resolução TSE n. 23.432/2014.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 489/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-77.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018.
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA E ELISETE DE OLIVEIRA ROSA (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB
31729)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do município de
PAROBÉ/RS.
As contas foram apresentadas em 15/05/2019. Publicado edital n. 37/2019, foi certificada a ausência de impugnação, assim como o Ministério
Público Eleitoral foi cientificado da apresentação das contas, fl. 29 e verso.
Houve a complementação da documentação apresentado, com a juntada do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício,
objetos do edital n. 37. Expedido o edital n. 51/2019, foi renovada a publicidade das contas, igualmente com o prazo decorrido in albis para
apresentação de impugnação, fl. 34v.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação da prestação de contas (fl. 35/36) e no mesmo sentido, o órgão ministerial opinou
pela aprovação (fl. 39).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente, em desacordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.546/2017, que estabelece que o partido
está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, as prestações de contas partidárias do exercício findo, porém
sem prejuízo à análise.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29, da Resolução em comento. Não se verificam irregularidades ou impropriedades a
comprometer a regularidade da documentação trazida pelo partido.
Verifico, portanto, que as contas preenchem os requisitos legais, cabendo a aprovação das mesmas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, com fulcro no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT, do município de PAROBÉ/RS, referentes ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e após, arquive-se.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 490/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 86-45.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN (ADV(S) JOSÉ VALDINEI CARDOSO-OAB 106230)
RESPONSÁVEL(S) : JOHNER WILLIAN DA SILVA E ELSON LUIS NOGUEIRA (ADV(S) JOSÉ VALDINEI CARDOSO-OAB 106230)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN, do município de Parobé/
RS, apresentada através de declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 55/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 05v.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 07.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 08.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e 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, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN, do município de
Parobé/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”,
da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 491/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 88-15.2019.6.21.0055
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) VINICIUS FELIPPE-OAB 93503)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ HELENO DA SILVA E JOSÉ PAULO DE SOUZA (ADV(S) VINICIUS FELIPPE-OAB 93503)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, do município de Parobé/RS,
apresentada através de declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 55/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 05v.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 07.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 08.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e 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, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2018 do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, do município de Parobé/RS,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 06 de novembro de 2019 - FREDERICO MENEGAZ CONRADO - Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 492/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-08.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA E JONE DA SILVA (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017 do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, do
município de Taquara/RS.
As contas foram apresentadas em 06/06/2018. Publicado edital n. 31/2019, foi certificada a ausência de impugnação, assim como o Ministério
Público Eleitoral foi cientificado da apresentação das contas, fl. 25 e verso.
Sobreveio relatório exame preliminar e as partes, intimadas, não se manifestaram.
Intimados para a apresentação do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, foram juntados os documentos, fls. 32/35.
Republicado edital das contas, transcorreu o prazo igualmente sem a apresentação de impugnação, fl. 36v.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação da prestação de contas (fl. 37) e no mesmo sentido, o órgão ministerial opinou
pela aprovação (fl. 39).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente, em desacordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.464/2015, que estabelece que o partido
está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, as prestações de contas partidárias do exercício findo, porém,
sem prejuízo à análise.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29, da Resolução TSE n. 23.464/2015. Na análise da documentação não se verificam
impropriedades, irregularidades ou omissões a comprometer a regularidade da documentação trazida pelo partido.
Verifico, portanto, que as contas preenchem os requisitos legais, posto que foram apresentadas conforme exigido pela legislação vigente.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, com fulcro no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL - PROS, do município de Taquara/RS, referentes ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e após, arquive-se.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 493/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-71.2017.6.21.0055
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) FERNANDO LUZ LEHNEN-OAB 51236)
RESPONSÁVEL(S) : ANE BEATRIZ SILVA NANTAL E CLAUDIO RAUL DE SOUZA BIZARRO (ADV(S) FERNANDO LUZ LEHNEN-OAB
51236)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do
município de Taquara/RS.
As contas foram apresentadas em 07/06/2017. Publicado edital n. 13/2017, foi certificada a ausência de impugnação, assim como o Ministério
Público Eleitoral foi cientificado da apresentação das contas, fls. 31/32.
Certificada irregularidade na representação processual, intimados foi juntada procuração, em atendimento ao art. 31, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Intimados do relatório exame preliminar, não houve manifestação, fl. 42v.
Das informações do processo, do falecimento do então presidente do partido e procurador de todas as partes, Fabiano Tacachi Matte, foram
juntados os documentos de fls. 47/64, com a nova composição diretiva do órgão partidário, assim como as devidas procurações.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação da prestação de contas (fl. 65), e no mesmo sentido, o órgão ministerial opinou
pela aprovação (fl. 68).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente, em desacordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.464/2015, que estabelece que o partido
está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, as prestações de contas partidárias do exercício findo, porém
sem resultar em prejuízo à análise.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da Resolução TSE supracitada. Na análise da documentação não se verificam
impropriedades, irregularidades ou omissões a comprometer a regularidade da documentação trazida pelo partido.
Verifico, portanto, que as contas preenchem os requisitos legais, posto que foram apresentadas conforme exigido pela legislação vigente.
III – DISPOSITIVO
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Isso posto, com fulcro no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do município de Taquara/RS, referentes ao exercício financeiro de 2016.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e após, arquive-se.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 494/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 90-82.2019.6.21.0055
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JULIO CEZAR-OAB 23697)
RESPONSÁVEL(S) : ALDOR FERREIRA E ENOR ANTONIO COLOMBO (ADV(S) JULIO CEZAR-OAB 23697)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de
RIOZINHO/RS.
Após as notificações previstas no art. 30, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação
de recursos, fl. 02.
Publicado edital n. 56/2019, não há informação de impugnação à presente declaração nos autos.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 09.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, fl. 10.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e 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, dispõe que, quando apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, não
existindo impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, com manifestação favorável da análise técnica e do
órgão ministerial, cabe o imediato arquivamento da declaração apresentada, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de
RIOZINHO/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea
“a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 495/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-90.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) DEBORA SILVA-OAB 74048)
RESPONSÁVEL(S) : SCHIRLEI CRISTI BAUER (ADV(S) MARICÊ DAL FORNO-OAB 47732), MARCELO IVANDO BAUER (ADV(S) MARICE
BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
Vistos etc.
Trata-se de acordo de parcelamento de débito eleitoral celebrado entre a União e o Partido Republicano do município de Taquara, referente à
desaprovação das contas partidárias de 2014 com a imposição de recolhimento dos recursos recebidos advindos de fontes vedadas ao
Tesouro Nacional.
HOMOLOGO o acordo de fls. 121/126, nos termos do termo de conciliação n. 20/2019.
Intimem-se.
Após, rearquive-se.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

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

Porto Alegre, Sexta-feira, 08 de Novembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 209, Página: 21

NOTA DE EXPEDIENTE N. 496/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-63.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARCOS DEWITT WEINGARTNER-OAB 52761 e TAMI TEIXEIRA
ASO-OAB 56543)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO IVANDO BAUER E SCHIRLEI CRISTI BAUER (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732),
JULIO MARCOS DA SILVA CORREA (ADV(S) WILLIAN GILNEI DA COSTA-OAB 82971), JONAS PINHEIRO (ADV(S) WILIAN GILNEI DA
COSTA-OAB 82971)
Vistos etc.
INDEFIRO o pedido de parcelamento.
Intime-se o partido para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$524,10 (quinhentos e vinte e quatro reais e
dez centavos), no prazo de 15 dias.
Com o decurso do prazo sem a comprovação da quitação da GRU, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Eleitoral para as providências
cabíveis.
Dil. Legais.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 497/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-94.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTIC O TRABALHISTA - PDT (ADV(S) BRUNA PEDROSO DE MORAES-OAB 101069 E MARCOS
VINICIUS CARNIEL-OAB 76045)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO MARTINS PINHEIRO E JOSE ALBERTO OLIVIERA DA SILVEIRA (ADV(S) BRUNA PEDROSO DE MORAESOAB 101069 E MARCOS VINICIUS CARNIEL-OAB 76045)
Vistos.
Defiro o prazo de 10 dias.
Intime-se.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 498/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 80-09.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) BRUNA PEDROSO DE MORAES-OAB 101069 E MARCOS
VINÍCIUS CARNIEL-OAB 76045)
RESPONSÁVEL(S) : ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS E JOSÉ ALBERTO OLIVEIRA DA SILVEIRA (ADV(S) BRUNA PEDROSO DE
MORAES-OAB 101069 E MARCOS VINÍCIUS CARNIEL-OAB 76045)
Vistos.
Defiro o prazo de 10 dias.
Intime-se.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 499/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-94.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ALAN JONES MARTINS-OAB 98257, BRUNA PEDROSO DE
MORAES-OAB 101069 E MARCOS VINICIUS CARNIEL-OAB 76045)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ALVERI ALVES PEDROSO (ADV(S) ALAN JONES MARTINS-OAB 98257, BRUNA PEDROSO DE MORAES-OAB
101069 E MARCOS VINICIUS CARNIEL-OAB 76045), ADALBERTO DOS SANTOS LEMOS
Vistos.
Defiro o prazo de 10 dias.
Intime-se.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO - Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 500/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-56.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) DANIEL ALEXANDRE MARQUES-OAB 57682)
RESPONSÁVEL(S) : LENOIR LAURI SCHONARDIE E ODACIR ALOISIO COLOMBO (ADV(S) DANIEL ALEXANDRE MARQUES-OAB 57682)
Vistos.
Nos termos do despacho de fl. 52, intime-se o órgão partidário e responsáveis acerca do Exame de Contas, devendo a manifestação e juntada
de documentos ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias.
Tudo cumprido, retornem conclusos.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 501/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-64.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ALAN JONES MARTINS-OAB 98257, BRUNA PEDROSO DE
MORAES-OAB 101069 E MARCOS VINICIUS CARNIEL-OAB 76045)
RESPONSÁVEL(S) : ALAN JONES MARTINS E JOSE ALVERI ALVES PEDROSO (ADV(S) ALAN JONES MARTINS-OAB 98257 E MARCOS
VINÍCIUS CARNIEL-OAB 76045)
Vistos.
Diante dos pareceres da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, ambos pelo julgamento das contas como não prestadas, determino a
abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos do processo, no prazo de 3 (três) dias.
Após, retornem conclusos.
Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 502/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-20.2019.6.21.0055
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) VINICIUS FELIPPE-OAB 93503)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ HELENO DA SILVA E JOSÉ PAULO DE SOUZA (ADV(S) VINICIUS FELIPPE-OAB 93503)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, do município de Parobé/RS.
Após as notificações previstas no art. 30, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o partido permaneceu omisso quanto à apresentação das contas.
A unidade técnica juntou documentos e informações no processo quanto à ausência do envio de extratos bancários ao TSE, assim como
ausência da emissão de recibos de doações bem como de repasses de recursos do fundo partidário, concluindo pelo julgamento das contas
como não prestadas, fl. 07.
O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido, fl. 08.
Nos termos do art. 30, inciso III, alínea “e”, da resolução TSE, as partes foram intimadas e trouxeram aos autos declaração de ausência de
movimentação de recursos no exercício de 2017, fl. 12.
Publicado edital n. 55/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 14v.
Analisada a documentação pela unidade técnica, foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas, fl. 15.
O Ministério Público Eleitoral manteve seu parecer pelo julgamento das contas não prestadas, fl. 16.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Ainda que apresentada intempestivamente, verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não
foi constatada a existência de movimentação financeira, tampouco a emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo
Partidário, havendo manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica. Não verifico argumentos para o julgamento de contas
não prestadas diante das informações dos autos, ainda que tenha sido o parecer pelo Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “b”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, na hipótese de manifestação contrária do MPE, com base nos elementos do
processo e, de acordo com a convicção do juízo eleitoral, cabe o entendimento de contas prestadas e aprovadas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2017 do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, do município de Parobé/RS,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “b”, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
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Taquara, 06 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

58ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 102/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
MANDADO DE INTIMAÇÃO N. 126/2019
Ref. Processo: AP 4-39.2018.6.21.0058
Protocolo: 8.982/2018
Espécie: Ação Penal
Autor(es): Ministério Público Eleitoral
Réu(s): Luciano Ramos, Jane Pinto Andreola Oliboni, Angelita da Silva Borges
Procuradores: MARCOS PAULO FERNANDES - OAB/RS – 93.465, MIRIAM LISIANE SCHUANTES RODRIGUES – OAB/RS – 35.870
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, INTIMO o
procurador da parte abaixo relacionada, para, querendo, apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta
intimação.
Réu: LUCIANO RAMOS
Vacaria, 06 de novembro de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 200/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 73-31.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Eleições 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482)
RESPONSÁVEL(S) : FÁBIO LUIZ TEDESCO SOARES E AUGUSTO VALDIR SCHUMACHER (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482)
Vistos.
Trata-se de apreciação de pedido de regularização de contas julgadas não prestadas do Partido Liberal de Pelotas, referentes às Eleições
2018.
Foi publicado o edital n. 44/2019, na forma do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não tendo sido apresentadas impugnações (f. 16v).
Em exame de contas, foram solicitados esclarecimentos ao partido, o qual deixou transcorrer o prazo sem manifestação o prazo concecido (f.
21v).
No parecer conclusivo, a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, com base no art. 77, inciso II, da Resolução
TSE n. 23.553/2017 (f. 19 e 22).
No mesmo sentido, Ministério Público Eleitoral expediu parecer opinando pela aprovação das contas com ressalvas (f. 23).
Vieram os autos conclusos.
Breve o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, III, da Constituição Federal, artigos 30 e seguintes da Lei n. 9.096/95, bem como
pela Resolução TSE n. 23.553/2017.
O processo de prestação de contas tem por escopo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos recursos
arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência e legitimidade às transações
efetuadas pelos partidos políticos.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre a prestação
sobre as contas anuais e de campanha, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, e o controle da
origem das receitas e a destinação das despesas de caráter partidário e eleitoral.
Quanto às eleições gerais, a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de prestação de contas para órgãos partidários de
todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos partidários nacionais e estaduais, os diretórios e comissões municipais
também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições 2018.
No presente caso, em que pese intempestivamente, todas as peças e documentos essenciais à análise foram devidamente apresentados, não
se verificando irregularidade capaz de macular a legitimidade das contas, tanto que o exame técnico e o parecer ministerial opinaram pela
aprovação das contas com ressalvas.
Embora a unidade técnica tenha destacado a existência de falhas, não há indícios de movimentação financeira de campanha ou do
recebimento de recursos de fonte vedada e de origem não identificada (f. 22) e as impropriedades apontadas não impediram a análise e
constatação de regularidade das contas.
Pelo exposto, julgo REGULARIZADAS as contas do Partido Liberal de Pelotas/RS, referentes às Eleições 2018, com fulcro no art. 59, da
Resolução TSE n. 23.553/2017, e determino a restabelecimento dos repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário e o levantamento da
suspensão do registro do órgão municipal, se por outro motivo não estiverem suspensos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, intimem-se os diretórios nacional e estadual do partido para cumprimento desta decisão e comunique-se à
Presidência do TRE/RS.
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Após, não havendo requerimentos pendentes, arquivem-se.
Pelotas, 06 de novembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 201/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-20.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2014
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS
RESPONSÁVEL(S) : IVAN EDUARDO SCHERDIEN E ERVINO RAMM
Vistos os autos.
Trata-se de procedimento instaurado a partir de informação da Chefia de Cartório, a qual comunica que o Partido Democratas de Turuçu não
apresentou a prestação de contas do exercício 2014 à Justiça Eleitoral no prazo legal (f. 02).
O partido e os responsáveis financeiros foram notificados para prestar contas, deixando transcorrer o prazo sem manifestação (f. 09v e 19v).
Determinou-se a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário ao Podemos e deu-se seguimento ao feito, na forma do art.
30, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Foi expedida a informação de f. 23 e a certidão de f. 24, conforme art. 30, inciso IV, "a" e "b", da Resolução TSE n. 23.546/2017, retratando a
ausência de movimentação financeira e de emissão de recibos de doação e de registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário em relação ao DEM de Turuçu.
Após, foi ouvido o Ministério Público Eleitoral, que opinou pelo julgamento de não prestação das contas (f. 25).
Novamente intimados, os interessados permaneceram inertes (f. 32v e 33v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, III, da Constituição Federal, artigos 30 e seguintes da Lei n. 9.096/95, bem como pelas
Resoluções TSE n. 21.841/2004 e 23.546/2017, sendo esta última somente aplicável no presente caso quanto às disposições procesuais,
conforme previsto em seu art. 65.
O processo de prestação de contas tem por escopo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos recursos
arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima lisura e legitimidade às transações
efetuadas pelos partidos políticos.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, e o controle da origem das receitas
e a destinação das despesas de caráter partidário e eleitoral.
No caso em análise, a agremiação e os responsáveis financeiros deixaram de prestar contas no prazo legal e, mesmo após terem sido
notificados, não juntaram aos autos a documentação contábil. Embora não haja indícios de movimentação financeira, a gravidade da omissão
partidária impõe o julgamento de não prestação de contas, que acarretará ao partido a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário,
nos termos do art. 28, inciso III, da Resolução TSE n. 21.841/2004.
Pelo exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas partidárias do Democratas - DEM de Turuçu, referentes ao exercício 2014, com fulcro no art.
28, inciso III, da Res. TSE n. 21.841/2004, e determino a manutenção da suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário,
enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre a decisão.
Não havendo requerimentos pendentes, arquive-se.
Pelotas, 06 de novembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 202/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-35.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2013
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS
RESPONSÁVEL(S) : IVAN EDUARDO SCHERDIEN E ERVINO RAMM
Vistos os autos.
Trata-se de procedimento instaurado a partir de informação da Chefia de Cartório, a qual comunica que o Partido Democratas de Turuçu não
apresentou a prestação de contas do exercício 2013 à Justiça Eleitoral no prazo legal (f. 02).
O partido e os responsáveis financeiros foram notificados para prestar contas, deixando transcorrer o prazo sem manifestação (f. 09v e 19v).
Determinou-se a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário ao Podemos e deu-se seguimento ao feito, na forma do art.
30, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Foi expedida a informação de f. 23 e a certidão de f. 24, conforme art. 30, inciso IV, "a" e "b", da Resolução TSE n. 23.546/2017, retratando a
ausência de movimentação financeira e de emissão de recibos de doação e de registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário em relação ao DEM de Turuçu.
Após, foi ouvido o Ministério Público Eleitoral, que opinou pelo julgamento de não prestação das contas (f. 25).
Novamente intimados, os interessados permaneceram inertes (f. 32v e 33v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, III, da Constituição Federal, artigos 30 e seguintes da Lei n. 9.096/95, bem como pelas
Resoluções TSE n. 21.841/2004 e 23.546/2017, sendo esta última somente aplicável no presente caso quanto às disposições procesuais,
conforme previsto em seu art. 65.
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O processo de prestação de contas tem por escopo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos recursos
arrecadados e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima lisura e legitimidade às transações
efetuadas pelos partidos políticos.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, e o controle da origem das receitas
e a destinação das despesas de caráter partidário e eleitoral.
No caso em análise, a agremiação e os responsáveis financeiros deixaram de prestar contas no prazo legal e, mesmo após terem sido
notificados, não juntaram aos autos a documentação contábil. Embora não haja indícios de movimentação financeira, a gravidade da omissão
partidária impõe o julgamento de não prestação de contas, que acarretará ao partido a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário,
nos termos do art. 28, inciso III, da Resolução TSE n. 21.841/2004.
Pelo exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas partidárias do Democratas - DEM de Turuçu, referentes ao exercício 2013, com fulcro no art.
28, inciso III, da Res. TSE n. 21.841/2004, e determino a manutenção da suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário,
enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre a decisão.
Não havendo requerimentos pendentes, arquive-se.
Pelotas, 06 de novembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 203/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-70.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) WILLIAM SOTTORIVA ANDREIA-OAB 101926)
RESPONSÁVEL(S) : AGOSTINHO MEIRELES MARTINS NETO E ADEMIR DE OLIVEIRA DA SILVA (ADV(S) WILLIAM SOTTORIVA
ANDREIA-OAB 101926)
Vistos.
Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestem a respeito do exame das contas, apresentando, se for o caso,
prestação de contas retificadora, nos termos do art. 35, § 3º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dil
Pelotas, 06 de novembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 204/2019 - 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: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) ALEXANDRE DE FREITAS GARCIA-OAB 74039 E WILLIAM SOTTORIVA
ANDREIA-OAB 101926)
Vistos.
A penhora online restou parcialmente exitosa, conforme informações anexas.
Intimem-se.
Pelotas, 06 de novembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 205/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-14.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - PELOTAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) LUÍS FERNANDO WINCK MEDEIROS-OAB 56448)
RESPONSÁVEL(S) : NALCEU DOS SANTOS DORO E LEONEL VIEIRA DA CUNHA (ADV(S) ALFREDO LUIZ FALCHI SILVEIRA-OAB 28805
E LUÍS FERNANDO WINCK MEDEIROS-OAB 56448), NALCEU DOS SANTOS DORO (ADV(S) ALFREDO LUIZ FALCHI SILVEIRA-OAB
28805)
Ciente.
Arquive-se.
Pelotas, 06 de novembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
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64ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-81.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Novo Tiradentes
JUÍZA ELEITORAL: BRUNA CASAGRANDE SIEBENEICHLER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) LUIZ GILBERTO GATTI -OAB 65594)
RESPONSÁVEL(S) : DAVI MARQUES DA SILVA E IRINEU FERNANDES (ADV(S) LUIZ GILBERTO GATTI -OAB 65594)
Vistos.
A Unidade Técnica, em parecer conclusivo (fls. 65/66), e o Ministério Público Eleitoral (fls. 68/69) constataram a existência de irregularidades
nas contas partidárias, opinando por sua desaprovação.
Diante disso, nos termos do art. 38 da Resolução TSE 23.546/2017, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa
de 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.
Após, voltem os autos conclusos.
Rodeio Bonito, 06 de novembro de 2019
Bruna Casagrande Siebeneichler
Juíza Eleitoral da 064ª ZE

69ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 69 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-08.2019.6.21.0069
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: São Vicente do Sul
JUIZ ELEITORAL: THIAGO TRISTÃO LIMA
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE
RESPONSÁVEL(S) : ELVIO MARTINS BATISTA E MÁRCIO DA CRUZ NORONHA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias, referentes ao exercício de 2018, do SOLIDARIEDADE – SD, do Município de São Vicente do Sul/
RS.
Emitida Informação nº 10/2019 que, após ser notificado, o Partido não apresentou suas contas (fl.02).
Certificou-se nos autos que não foram obtidas informações sobre recebimento de recursos do fundo Partidário (fl.11).
Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio manifestação pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 20/20v).
O Partido Político apresentou intempestivamente sua prestação de contas, conforme documentos de fls. 25 a 62.
Publicado o Balanço Patrimonial - BP e a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE (fl. 66), transcorreu o prazo sem impugnação às
contas apresentadas, bem como sem relato de fatos, indicação de provas e pedido de abertura de investigação pelo Ministério Público ou
qualquer outro Partido (fl. 70).
O Chefe de Cartório certificou nos autos (fl. 71) que todas as peças do art. 29, da Resolução TSE nº 23.546/2017, necessárias para o exame
das contas, foram devidamente apresentadas, dispensando, dessa forma, o Relatório Exame Preliminar disposto no art. 34 da referida
Resolução.
A Unidade Técnica, em sua análise, constatou a conformidade das contas, conforme o art. 35, da Resolução TSE nº 23.546/2017. Assim, o
Chefe de Cartório certificou a falta de necessidade em diligenciar o Partido, de acordo com o disposto no § 3º do referido artigo (fl. 72). Como
consequência, o Relatório Exame da Prestação de Contas não foi emitido.
A unidade técnica emitiu o Parecer Conclusivo do Exame das Contas (fls. 73/74) recomendando pela aprovação com ressalvas devido à
intempestividade de apresentação, com base no inciso II, do artigo 46, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio manifestação pelo julgamento das contas como aprovadas com ressalvas (fls.
76/77), em consonância com o parecer conclusivo.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relato.
Decido.
Cuida-se de procedimento destinado à apreciação da prestação de contas anual – exercício 2018 – do SOLIDARIEDADE – SD, do Município
de São Vicente do Sul/RS.
Sobre a matéria passou a incidir a Resolução TSE n.º 23.546/2017.
A referida Resolução regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096/95, – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos – e aplica-se no
âmbito da Justiça Eleitoral.
O partido apresentou as contas intempestivamente. Uma falha de natureza formal que, porém, não compromete a regularidade das contas.
Da análise dos autos, não foi constatada nenhuma irregularidade que comprometesse a integralidade das contas e, portanto, a Unidade
técnica concluiu pela regularidade das contas, bem como o Ministério Público em parecer.
ISSO POSTO, diante da ausência de irregularidades, consoante o disposto no artigo 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, JULGO
APROVADAS COM RESSALVA, devido à intempestividade de apresentação, as contas relativas ao exercício de 2018, prestadas pelo
SOLIDARIEDADE – SD, do Município de São Vicente do Sul/RS.
Publique-se.
Registre-se.
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Após o transitado em julgado, arquivem-se.
São Vicente do Sul, 06 de novembro de 2019
THIAGO TRISTÃO LIMA
Juiz Eleitoral da 069ª ZE

73ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.023/2019 (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL 2018)
A Doutora MICHELE SCHERER BECKER, Juíza Eleitoral da 73ª Zona de São Leopoldo-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 Brasil, 441, em São
Leopoldo-RS, encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, a
Prestação de Contas Eleitorais – Pleito de 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas Eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido Verde – PV.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, o Ministério Público ou qualquer partido possa impugnar a prestação de
contas apresentada, bem como relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Eu, Antenor de Souza Elias, Chefe de Cartório da 073ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
São Leopoldo, 07 de novembro de 2019.
MICHELE SCHERER BECKER,
Juíza Eleitoral.

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 278/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-44.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : MIRO JOAQUIM DOS SANTOS E LUIZ FELIPE CONCEIÇÃO MORAES (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB
56844)
Vistos,
Acolho o pedido formulado na petição retro.
Ao tempo em que, por meio do Sistema RENAJUD, procedi ao cancelamento da restrição então existente sobre o veículo de placas ICA 6725,
procedi à penhora do veículo de placas IYU 7604, este registrado em nome do executado LUIZ FELIPE CONCEIÇÃO MORAES, conforme
demonstra a certidão em anexo, a qual, para todos os efeitos, se equipara ao termo de penhora.
Intime-se o executado da penhora.
Intime-se a União para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito.
Alvorada, 06 de novembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 279/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-73.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MARCUS THIAGO-OAB 58200)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANA DOS SANTOS THIAGO E CLÁUDIO DA SILVA LEANDRO (ADV(S) MARCUS THIAGO-OAB 58200), ROSELI
DOS SANTOS ALMEIDA
Vistos,
Com fundamento no art. 782, §3º, do CPC, DEFIRO o pedido formulado na petição retro.
Na presente data, determinei, por meio do Sistema SERASJUD, a inclusão do nome da devedora GIOVANA DOS SANTOS THIAGO no
cadastro de inadimplentes mantido pela SERASA.
Sem prejuízo, antes da apreciação do pedido para aplicação de multa formulado pela União na fl. 363, intime-se a devedora GIOVANA para
que, querendo, se manifeste no prazo de 05 dias.
Então, com a manifestação ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Dil.
Alvorada, 06 de novembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE - Juiz Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 280/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 472-23.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO (ADV(S) RODRIGO WALTRICK RIBAS-OAB 66527), MARIO GONÇALVES
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Defiro o pedido retro.
À AGU.
Alvorada, 06 de novembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE

79ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-44.2012.6.21.0079
DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : PROGRESSISTAS - PP, DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS (ADV(S) ALTEMIR DA SILVA RAMOS-OAB 100357 E
LETÍCIA VIDIKIN RAMOS-OAB 106999)
Para intimação do Órgão Partidário Municipal.
Vistos.
Ciente da comprovação de transferência do valor depositado em conta judicial às fls. 308/309, no montante de R$ 1.707,09, em favor da
União.
Analisando melhor a situação dos autos, entendo que incumbe às partes chegarem a um acordo extrajudicial, competindo a este Juízo única e
exclusivamente a homologação de referido acordo, se este vier realmente a ser constituído, não cabendo questionamento acerca da vontade
das partes, do mérito acordado ou qualquer intermediação, mas tão somente a realização dos atos executórios, mediante provocação da
exequente.
Dito isso, determino a intimação das partes para que apresentem a este Juízo acordo extrajudicial para homologação, se assim for a intenção
de ambos, no prazo de 15 dias úteis.
Decorrido o prazo supra sem manifestação das partes quanto a eventual acordo, proceda-se o cartório com a continuidade dos atos
executórios, conforme requerido pela exequente à fl. 298.
Intime-se o órgão partidário mediante nota de expediente no DEJERS.
Certificada a publicação, ato contínuo, remetam-se os autos à Procuradoria Seccional da União, em Santa Maria/RS.
Diligências legais.
São Francisco de Assis, 07 de novembro de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-83.2019.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Manoel Viana
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB 94089)
RESPONSÁVEL(S) : DANIEL FRANCISCO DA ROSA MORAIS E EDEN ARI GOMES CALDAS (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB
94089)
Para intimação do Órgão Partidário Municipal e dos Responsáveis Financeiros Partidários Municipais.
Vistos.
I- Trata-se de obrigação de pagar quantia certa por parte do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT, de Manoel Viana, CNPJ nº
91.552.034/0001-44, referente ao exercício financeiro do ano de 2018, cujo montante devido foi determinado na sentença de fls. 153/159
destes autos.
O trânsito em julgado da sentença se deu em 14.10.2019 (fl. 163).
Intimado para recolhimento do valor devido, atualizado e acrescido da multa imposta, até 04.11.2019 (fl. 167), requereu o partido a expedição e
envio da GRU a fim de efetuar o pagamento integral (fl. 168).
Em 30.10.2019 veio o partido aos autos apresentar o comprovante do recolhimento integral do valor devido (fls. 173/175).
Em 05.11.2019, efetuou-se o pertinente registro de quitação da dívida no sistema APOLLO Sanções.
Vieram os autos conclusos.
II- Diante da petição à fl. 173, subscrita pelo patrono da agremiação partidária requerida, trazendo aos autos cópia da guia de recolhimento da
União – GRU, em conjunto com a cópia do comprovante bancário do pagamento integral do valor devido e apontado como irregular na
sentença às fls. 153/159 dos presentes autos, no valor nominal de RS 120,00, atualizado para pagamento em parcela única, com encargos e
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acrescido da multa imposta, totalizando o montante de R$ 143,32, recolhidos em favor da União na data de 30.10.2019, ante a quitação plena
da dívida, o reconhecimento de satisfação da obrigação é medida que se impõe.
III- Isso posto, declaro satisfeita a obrigação de pagar quantia certa em favor da União pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores –
PT, de Manoel Viana, CNPJ nº 91.552.034/0001-44, e julgo extinto o presente processo, forte no art. 526, §3º, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com baixa.
São Francisco de Assis, 07 de novembro de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-98.2017.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Manoel Viana
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE MANOEL VIANA (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB 94089)
RESPONSÁVEL(S) : DANIEL FRANCISCO DA ROSA MORAIS E EDEN ARI GOMES CALDAS (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB
94089)
Para intimação do Órgão Partidário Municipal e dos Responsáveis Financeiros Partidários Municipais.
Vistos.
I- Trata-se de obrigação de pagar quantia certa por parte do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT, de Manoel Viana, CNPJ nº
91.552.034/0001-44, referente ao exercício financeiro do ano de 2016, cujo montante devido foi determinado na sentença de fls. 204/208 e
confirmado pelo acórdão às fls. 260/264 destes autos.
O trânsito em julgado se deu em 14.06.2019 (fl. 267).
Retornados os autos a esta instância, foram as partes intimadas para recolhimento do valor devido, atualizado e acrescido da multa imposta,
em quatro parcelas, com vencimentos para o último dia útil dos meses de julho a outubro (fls. 275, 277 e 279).
O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores – PT, de Manoel Viana juntou aos autos os comprovantes de recolhimento das parcelas do
valor devido às fls. 290/291, 296/297, 301/302 e 306/308.
Vieram os autos conclusos.
II- Diante das petições às fls. 290, 296, 301 e 306, subscritas pelo patrono da agremiação partidária requerida, trazendo aos autos as guias de
recolhimento da União – GRU, em conjunto com os comprovantes bancários do recolhimento das parcelas do valor devido, apontado como
irregular na sentença às fls. 204/208 e confirmado pelo acórdão às fls. 260/264 destes autos, no valor nominal de RS 1.463,10, atualizado para
pagamento em 4 parcelas, com encargos e acrescido da multa imposta no patamar de 8,73%, totalizando, ao fim, o montante de R$ 1.973,56,
recolhidos em favor da União nas datas de 24.7.2019, 30.8.2019, 26.9.2019 e 30.10.2019, ante a quitação plena da dívida, o reconhecimento
de satisfação da obrigação é medida que se impõe.
III- Isso posto, declaro satisfeita a obrigação de pagar quantia certa em favor da União pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores –
PT, de Manoel Viana, CNPJ nº 91.552.034/0001-44, relativamente ao exercício financeiro do ano de 2016, e julgo extinto o presente processo,
forte no art. 526, §3º, do CPC.
Efetue-se o registro de quitação da dívida no sistema APOLLO Sanções.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com baixa.
São Francisco de Assis, 07 de novembro de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 186/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 13-92.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - TOROPI/RS
- PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Toropi
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
RESPONSÁVEL(S) : EDNILSON UMPIERRE MUSSOLINE, LOREDI DE ALMEIDA MAYER SCHNEDELBACH E ANTONIO DIONISIO DELA
JUSTINA (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
Vistos etc.
Trata-se de requerimento de regularização apresentado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Toropi, em virtude de suas contas referentes
ao exercício financeiro de 2017 terem sido julgadas como não prestadas.
O examinador nomeado manifestou-se em parecer conclusivo pela desaprovação das contas em razão do recebimento de recursos oriundos
de fonte vedada.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral que também opinou pela desaprovação das contas.
Aberto prazo para defesa, o prestador se manifestou às fls.60/61, sustentando a ausência de vedação nos recursos recebidos.
A instrução foi encerrada e, em sede de alegações finais, o prestador permaneceu silente.
O Ministério Público Eleitoral manteve o parecer pela desaprovação das contas.
Como o exame técnico, o parecer do órgão ministerial e a defesa do prestador focalizaram suas teses na eventual vedação de origem dos
recursos recebidos, o juízo precisou enfrentar o tema antes da prolação da sentença, nos termos do art.59, §2º, da Resolução TSE
n.23.546/2017.
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Conforme despacho de fls.67/68, reconhecidos os recursos apontados como oriundos de fonte vedada, foi determinado o seu recolhimento ao
Tesouro Nacional o que ocorreu, conforme comprovante de fl.74.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
O presente feito busca regularizar a situação de inadimplência em que se encontra o PT de Toropi por suas contas do exercício 2017 terem
sido julgadas não prestadas. Foi processado nos termos do art.59, §1º, inc.V, da Resolução TSE n.23.546/2017 que atualmente regulamenta a
prestação de contas anuais de partidos políticos e, em seu art.65, §3º, inc.III, dispõe que ao exercício financeiro de 2017 são aplicáveis as
disposições de mérito da Resolução TSE n.23.464/2015.
Como já exposto no despacho de fls.67/68, ainda que o art.59, §1º, III e V, tudo da Resolução TSE n.23.546/2017, determine que este pedido
de regularização observe o rito e seja instruído com as peças da prestação de contas anual comum, não se cuida aqui de aprovar ou
desaprovar o que já foi julgado não prestado mas, tão somente, regularizar a condição de inadimplente do órgão partidário.
O exame técnico (fls.53/54) não apontou impropriedades e a única irregularidade constatada nas peças entregues consistiu no recebimento de
R$530,00 oriundos de fonte vedada, nos termos do art.12, inc.IV, §1º, da Resolução TSE n.23.464/2015. Tal apontamento, contudo, resta
superado pois os recursos foram recolhidos ao Tesouro Nacional conforme prevê o art.59, §2º, da Resolução TSE n.23.546/2017 (fl.74).
Pelo exame dos autos, constato que o partido não recebeu recursos do Fundo Partidário, nem de origem não identificada, logo, não restam
recolhimentos a serem efetuados.
Não é mais o caso de impor suspensão ao recebimento de recursos do Fundo Partidário pois esta é a condição em que se encontra o
prestador desde 30/04/2018, quando deveria ter prestado suas contas do exercício 2017. Da mesma forma, entendo que descabe a imposição
de multa pois, como já dito, aqui não se cuida de aprovar ou desaprovar contas mas de regularizar a situação de inadimplência do partido
perante a Justiça Eleitoral. Entendo que o efeito pedagógico buscado por eventual sanção de multa já foi atingido com o recolhimento do valor
irregularmente recebido que, devidamente atualizado, totalizou R$604,93 (fl.69v).
Cabe, portanto, o deferimento do pedido de regularização.
Em face do exposto, conforme o art.59, §4º, da Resolução TSE n.23.546/2017, DEFIRO o requerimento de regularização do PT de Toropi,
referente à prestação de contas do exercício 2017, para retirar sua condição de inadimplente junto à Justiça Eleitoral.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comunique-se ao TRE-RS a regularização da situação do órgão partidário e, aos diretórios nacional e estadual, a
cessação do impedimento ao recebimento de quotas do Fundo Partidário, se por outro motivo não estiverem suspensas.
Tudo cumprido, arquive-se.
São Pedro do Sul, 07 de novembro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

89ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 20/2019
A Exma. Dra. Jacqueline da Silva Frozza, Juíza Eleitoral, de acordo com a listagem SEI de nº 0173225, aprovada pela Comissão Permanente
de Avaliação Documental, conforme documento CPAD 0173960, do Proc. 0004385-05.2019.621.8320 do Sistema Eletrônico de Informações SEI do TRE-RS, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, o Cartório Eleitoral eliminará os documentos constantes da
listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Três de Maio, 06 de novembro 2019.
JACQUELINE DA SILVA FROZZA,
Juíza Eleitoral.

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 392/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 88-92.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Vicente Dutra
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
RESPONSÁVEL(S) : EVERTON AITA GONÇALVES E MARIA INES RITTER (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se do pedido de regularização da situação do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de Vicente Dutra/RS, por meio da apresentação
da prestação de contas de campanha referente às Eleições Gerais de 2018, tendo em vista que as contas haviam sido julgadas não prestadas
nos autos do processo PC nº 107-35.2018.6.21.0094, com decisão transitada em julgado em 24/07/2019.
Em análise preliminar das contas (fls. 36/36v), a unidade técnica apontou que não foram cumpridas algumas determinações da Resolução TSE
nº 23.553/17, solicitando diligências ao partido. Intimada do exame preliminar (fls. 37/39), a agremiação não apresentou manifestação (fls.
39v).
Por meio de parecer (fls. 40/40v), o examinador das contas reiterou que não foram cumpridas as determinações da Resolução TSE nº
23.553/17, visto que não houve a entrega dos extratos bancários, bem como não foi aberta conta específica para a campanha eleitoral,
impossibilitando a análise das contas e o ateste da ausência de movimentação de recursos financeiros pelo partido durante a campanha
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eleitoral 2018. Nesse sentido, a unidade técnica opinou pela desaprovação devido ao não cumprimento das normas regulamentares previstas
na resolução TSE nº 23.553/17.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 41).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas à Justiça Eleitoral decorre de imperativo constitucional, art. 17, III da Constituição Federal. As normas para as Eleições
são estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/17, a qual, em seus artigos 48 e 49, obriga os órgãos
partidários, em todas as esferas, a prestar contas de campanha, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
(…)
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(…)
Analisando os autos, verifico que o feito está regular e que a análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei nº
9.504/1997, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições de 2018.
O partido instruiu a prestação de contas somente com alguns dos documentos previstos na Resolução TSE nº 23.553/2017, juntando apenas o
extrato da prestação de contas final gerado no Sistema SPCE-WEB, o qual está devidamente assinado pelos responsáveis partidários e por
contabilista (fls. 07/32), bem como as procurações para constituição de advogado (fls. 03/05)
Nesse sentido, a análise técnica constatou que o partido não comprovou a abertura da conta bancária específica exigida pelo art. 10, II, da
Resolução TSE n. 23.553/2017. Vejamos o que diz a norma em comento:
É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE n. 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(…)
Embora a ausência de conta bancária dificulte a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, cabe esclarecer o atual posicionamento adotado
por este Tribunal Regional Eleitoral quanto a não abertura de conta específica para a campanha eleitoral, segundo o qual, tratando-se de
esfera partidária de âmbito distinto daquele em que realizado o pleito e, ausentes indícios de participação do partido no certame eleitoral, a
falta de abertura de conta bancária é entendida como irregularidade formal apta a ensejar a aprovação das contas com ressalvas.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DESAPROVAÇÃO. ELEIÇÕES GERAIS DE 2018.
AUSENTE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. ESFERA PARTIDÁRIA DE ÂMBITO
DISTINTO DAQUELE EM QUE REALIZADAS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. IMPROPRIEDADE
FORMAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO.
1. A agremiação atendeu ao comando de apresentação de suas contas eleitorais e declarou não ter movimentado recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro voltados às eleições de 2018. No entanto, não observou a regra do art. 10 da Resolução TSE n. 23.553/17, que exige a
abertura de conta bancária específica de campanha, destinada ao registro de movimentação financeira.
2. A regra que determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos
autos. No caso, tratando-se de esfera partidária de âmbito distinto daquele em que realizadas as eleições, e não havendo indícios mínimos de
participação da grei na eleição, mostra-se razoável concluir que não houve movimentação de valores para o pleito.
3. Diante das peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a
desaprovação das contas do órgão partidário.
4. Provimento. Aprovação com ressalvas. (RE 67-78.2018.6.21.0118, de 01/07/2019, Relator Des. Gerson Fischmann)
Na esteira do posicionamento deste Tribunal e considerando que não se verificou na análise técnica o recebimento ou a utilização de recursos
do Fundo Partidário, de recursos de fontes vedadas e/ou de origem não identificada, evidenciando a não utilização de qualquer recurso
financeiro e, ainda, tendo em vista tratar-se de eleições gerais, nas quais não há cargos locais em disputa, entendo que a falha não
compromete a regularidade das contas em seu conjunto, ensejando, por conseguinte, a regularização das contas.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, julgo REGULARIZADA a situação de omissão quanto à apresentação das contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de
Vicente Dutra/RS, referente às Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 83, § 4º e 5º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, para o
efeito de restabelecer o direito ao recebimento da quota do fundo partidário e reverter a suspensão do registro ou anotação do referido órgão
de direção municipal.
Após o trânsito em julgado, comunique-se aos órgãos regional e nacional do partido político, ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Sul e ao Tribunal Superior Eleitoral, estes últimos através do SICO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Frederico Westphalen, 07 de novembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 393/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-50.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Caiçara
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT (ADV(S) THAIS MILLENA JOCASTA RIBEIRO CEOLIN-OAB 104.635B)
RESPONSÁVEL(S) : VELCI PERLIN E EGIDIO BISELO (ADV(S) THAIS MILLENA JOCASTA RIBEIRO CEOLIN-OAB 104.635B)
Vistos.
Conforme o Parecer Conclusivo e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, há irregularidades constatadas.
Diante disso, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis na pessoa de 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, nos termos do art. 38 da Resolução TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Frederico Westphalen, 07 de novembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 394/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 105-02.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - 2016
PROCEDÊNCIA: Iraí
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO-OAB 35297)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO IVANIR HENTGES E MAILI BIRIBIU (ADV(S) CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO-OAB 35297)
Vistos.
Defiro o pedido de pagamento integral do débito. Atualize-se o valor, com o acréscimo da multa fixada em sentença, expedindo-se a Guia de
Recolhimento da União.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 07 de novembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 395/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-76.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Iraí
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO-OAB 35297)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO ROBERTO DIAS, HELTON ANTONIO TRENTO, CLAUDIO IVANIR HENTGES E MAILI BIRIBIO (ADV(S)
CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO-OAB 35297)
Vistos.
Defiro o pedido de pagamento integral do débito. Atualize-se o valor, com o acréscimo da multa fixada em sentença, expedindo-se a Guia de
Recolhimento da União.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 07 de novembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

112ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019 - 112 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-26.2016.6.21.0112
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
PARTIDO(S) : PARTIDO PT (ADV(S) JULIANA BRISOLA-OAB 59299 E MARITANIA LÚCIA DALLAGNOL-OAB 25419)
RESPONSÁVEL(S) : LEILA LUCÉLIA DALPIAZ DE MATTOS (ADV(S) EDSON LUIS KOSSMANN-OAB 47.301, IAN CUNHA ANGELI-OAB
86.860B, MARITANIA LÚCIA DALLAGNOL-OAB 25419 E OLDEMAR JOSÉ MENEGHINI BUENO-OAB 30847), RODRIGO OLIVEIRA (ADV(S)
EDSON LUIS KOSSMANN-OAB 47301, IAN CUNHA ANGELI-OAB 86.860B, JULIANA BRISOLA-OAB 59299, MARITANIA LÚCIA
DALLAGNOL-OAB 25419 E OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO-OAB 30847)
R.H.
Juntada aos autos petição de fls. 538/547, informando a concessão de parcelamento do débito do processo na instância da AGU com a
comprovação do pagamento da primeira parcela, e pedido da AGU de homologação do termo de acordo de parcelamento nº
00018/2019/eleitoral/PRU4R/PGU/AGU de fls. 538/549 .
Homologo o acordo celebrado perante a AGU em fase de cobrança de dívida, e determino que a agremiação comprove a quitação das
parcelas perante este Cartório Eleitoral, para fins de acompanhamento jurisdicional, tendo em vista que tal comprovação não ficara assentada
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no acordo celebrado, podendo a critério da agremiação ser informado o pagamento mediante petição física ou eletrônica com a juntada aos
autos de cópia digitalizada da GRU paga, ou mediante remessa da mesma ao email desta 112ZE/RS com a referente informação sobre qual
parcela foi quitada.
Publique-se no DEJERS, e oficie-se a AGU quanto aos termos da homologação do acordo de parcelamento.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 06 de novembro de 2019
KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
Juíza Eleitoral da 112ª ZE

120ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2019 - 120 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 40-55.2019.6.21.0120
REQUERIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tucunduva
JUIZ ELEITORAL: DANILO JOSÉ SCHNEIDER JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE TUCUNDUVA (ADV(S) CARLOS SCHULZ-OAB 73681)
RESPONSÁVEL(S) : JAIME CEMBRANEL E OLAVO ALBUQUERQUE CARNEIRO (ADV(S) CARLOS SCHULZ-OAB 73681)
I - RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização de contas partidárias não prestadas do Partido Democrático Trabalhista de Tucunduva/RS,
relativo ao exercício 2018.
Frise-se que as contas mencionadas foram julgadas anteriormente com não prestadas nos autos do processo classe PC 3363.2019.6.21.0120, com trânsito em julgado ocorrido em 17/09/2019. Na sentença, foi decretada a suspensão do recebimento de recursos do
Fundo Partidário pela agremiação municipal enquanto não for regularizada a omissão.
O requerimento foi apresentado por intermédio de Declaração de ausência de movimentação de recurso financeiros, abrangendo o exercício
2018.
Foi publicado o Edital 13/2019 da 120ª Zona Eleitoral, dando publicidade da apresentação da Declaração, abrindo o prazo de 03 (três) dias
para que qualquer interessado apresentasse impugnação acompanhada de provas que demostrem a existência de movimentação financeira
ou de bens estimáveis no período.
O prazo transcorreu in albis, sem a apresentação de qualquer manifestação.
A unidade técnica de análise de contas emitiu parecer conclusivo manifestando-se pela regularidade das contas. No mesmo sentido foi o
parecer do Ministério Público Eleitoral (fl.14 -v).
Vieram os autos conclusos para decisão.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
O requerimento de regularização de contas não prestadas está previsto no artigo 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017:
Art. 59 Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
Da análise dos autos, verifica-se que o partido não recebeu recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme os extratos enviados
pelas instituições bancárias à Justiça Eleitoral. Ressalta-se que, conforme certificado pela unidade técnica, não foram emitidos recibos de
doação pela agremiação durante o período sob análise.
Ainda, não há, nos presentes autos, notícias do recebimento de qualquer valores oriundo do Fundo Partidário distribuídos pelas esferas
superiores do partido para a municipal.
Dessa forma, inexistindo impugnação ou registros de movimentação financeira e existindo manifestação favorável da análise técnica e do
MPE, a regularização da situação das contas do órgão partidário, relativas ao exercício financeiro de 2018, é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, declaro REGULARIZADA a situação da contas partidárias relativas exercício financeiro de 2018 do Partido Democrático
Trabalhista de Tucunduva/RS.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado notifiquem-se os diretórios estadual e nacional do partido político para o restabelecimento do direito ao recebimento
de novas cotas do Fundo Partidário, caso não estejam suspensos por outro motivo.
Após, arquive-se.
Horizontina, 06 de novembro de 2019
DANILO JOSÉ SCHNEIDER JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 120ª ZE
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128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 153/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-33.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE PASSO FUNDO/RS (ADV(S) CELESTINO MENEGHINI OAB/RS 10.443)
RESPONSÁVEL(S) :ALEXANDRE LUIZ RODRIGUES e DIEGO ROMANI DOS SANTOS (ADV(S) CELESTINO MENEGHINI OAB/RS 10.443)
Vistos.
Resta prejudicado o pedido de dilação de prazo, considerando que a última intimação ocorreu antes dos autos serem enviados ao Ministério
Público Eleitoral.
Desta forma, encaminhem-se ao MPE para emissão de parecer.
Após, intimem-se as partes 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, nos termos do art. 38 da Resolução TSE
23.546/2017.
Passo Fundo, 06 de novembro de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-28.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUIZ ELEITORAL: FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JOSÉ CONCEIÇÃO MARQUES DE LIMA-OAB 113534)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE LUIZ SCHAEFER E MOACIR CANISIO LUDWIG (ADV(S) JOSÉ CONCEIÇÃO MARQUES DE LIMA-OAB
113534)
Vistos
Intime-se a Agremiação Partidária interessada para que se manifeste no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 75, da Res. TSE nº
23.553/2017.
Após, ao Ministério Público Eleitoral - MPE, para manifestação.
Sapiranga, 07 de novembro de 2019
FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
Juiz Eleitoral da 131ª ZE

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 28-07.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - ART. 350 E 353 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ROSSÉLIO NASCIMENTO DE FREITAS (ADV(S) HUMBERTO IRACET BRIETZKE-OAB 102759 E ROSSANO HAMMES
CARDOSO-OAB 78702), JOÃO BATISTA PESSI PARODE (ADV(S) MAURO PEZZZI PARODE-OAB 21.334), MARIA JUÇARA DE AZEREDO
E ANTÔNIO RAIMUNDO RODRIGUES (ADV(S) PEDRO DALAVIA GREFF-OAB 7108)
Vistos.
No âmbito da audiência específica para oferecimento da suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, datada
de 06 de novembro de 2017, Maria Juçara de Azeredo, Antônio Raimundo Rodrigues, Rossélio Nascimento de Freitas e João Batista Pessi
Parode, aceitaram as condições estabelecidas, conforme termos da ata de audiência da fl. 781.
Ato contínuo foi dado início ao cumprimento das condições estabelecidas, a contar do mês de novembro de 2017, sob a fiscalização do Juízo
Eleitoral da 133ª Zona Eleitoral de Triunfo/RS, em relação a Maria Juçara de Azeredo, Antônio Raimundo Rodrigues e Rossélio Nascimento
de Freitas e sob a fiscalização do Juízo Eleitoral da 113ª Zona Eleitoral de Porto Alegre/RS em relação a João Batista Pessi Parode. (fls. 785908).
Uma vez cumpridas as condições estabelecidas na suspensão condicional do processo ou expirado o prazo sem revogação, será declarada
extinta a punibilidade do agente, em conformidade com a Lei nº 9.099, de 1995, artigo 89, §5º.
Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de Maria Juçara de Azeredo, Antônio Raimundo Rodrigues, Rossélio Nascimento de Freitas e e
João Batista Pessi Parode.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Triunfo, 07 de novembro de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-10.2019.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO ERNESTO RAMBOR E LETÍCIA DA SILVA
I – Relatório
O Partido Socialista Brasileiro do município de Triunfo/RS apresentou a sua prestação de contas referente ao exercício 2018 (fls. 51-70),
coplementada com a documentação da fls. 74-87 . Não houve impugnação da prestação de contas (fl. 71-verso).
O Relatório Conclusivo do Exame das Contas consta das fls. 37-38 e o do Ministério Público Eleitoral consta das fls. 90 e verso.
É o relatório.
II – Fundamentação
O Partido Político apresentou como receita operacional o valor de R$ 10.874,31 (dez mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e um
centavos). Constato que a receita operacional é proveniente da contribuição de filiados, devidamente identificados. As despesas, por sua vez,
alcançaram valor total de R$ 10.307,72 (dez mil trezentos e sete reais e setenta e dois centavos) que foram realizadas principalmente para o
pagamento de despesas com aluguer, serviços técnicos profissionais, material de expediente, manutenção e conservação do imóvel locado,
material de consumo. A essas despesas acresça-se o valor referente à manutenção de conta bancária, no importe de R$ 650,15 (seicentos e
cinquenta reais e quinze centavos). Dessa forma, se apurou um resultado líquido (saldo devedor) de R$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis
reais e cinquenta e nove centavos).
O Partido Politico não movimentou recurso financeiros do fundo partidário no exercício 2018, conforme consulta à base de dados dos sistemas
ODIN-SPCA (fl.72).
Contato que o Partido Pólítico não conseguiu encaminhar a prestação de contas pelo Sistema de Prestação de Contas (SPCA), conforme
justificativas e documentos apresentados às fls. 09-10 e 27-44. De fato, o Partido Político encaminhou corretamente o conjunto de
procedimentos administrativos para habilitar a sua representante legal junto ao SPCA, mas sem êxito ante a inconsistência do Sistema.
Assim, a solução possível consistiu na solicitação de apresentação dos extratos bancários do período, em meio físico, com vistas a confrontálos (batimento contábil), com as informaçãoes anteriormente prestadas por intermédio do Livro Diário, Banlacete Analítico, Demonstrativos de
Lucros e Prejuízos e Livro Razão.
O Ministério Público Eleitoral - MPE assim se manifestou: "[...] em que pese a prestação de contas não tenha se realizado pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral, constatou-se que isso somente ocorreu por problema técnico, alheio a vontade do partido". Na
sequência, o MPE opinou pela aprovação das contas prestadas. (fl. 90 - verso).
Do exame das contas apresentadas não se detectou inconsistências entre as receitas e as despesas informadas pelo partido politico. Nessa
direção, ressalte-se que a finalidade da prestação de contas é dar transparência ao processo eleitoral, de forma a permitir que a sociedade
tenha conhecimento das receitas obtidas pelos partidos políticos e candidatos, assim como da destinação das despesas efetuadas.
A análise realizada se coaduna com a finalidade da prestação de contas que é dar transparência ao processo eleitoral, de forma a permitir que
a sociedade tenha conhecimento das receitas obtidas pelos partidos políticos e candidatos, assim como da destinação das despesas
efetuadas.
Desse modo, por refletirem adequadamente a real movimentação financeira, assim como os dispêndios e recursos aplicados, aprovo as contas
do Partido Socialista Brasileiro, com arrimo no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n 23.546/2018.
III – Dispositivo
Ante o exposto, na forma da fundamentação, aprovo as contas do Partido Socialista Brasileiro do Município de Triunfo/RS, referentes ao
exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Triunfo, 07 de novembro de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 143/2019 - 134ªZ.E.
CARTAS Nº 108-60.2019.6.21.0134
PROTOCOLO: 33.636/2019
AUTOR: JUSTIÇA ELEITORAL
RÉU/ACUSADO: CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA ( Advogados: Samuel Menegon de Bona - OAB/RS n. 110.397 e Marco Aurélio
Figueiredo Júnior, OAB/RS n. 88.670).
JUÍZA: ANNIE KIER HERYNKOPF
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL: Dra. DÉBORA REZENDE CARDOSO.
De Ordem da MMa Juíza Eleitoral fica designado o dia 23.10.2020, às 15h10min. para nova audiência.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral.
Segue transcrição da ATA DE AUDIÊNCIA, realizada no dia 24.10.2019, às 16h10min.
Processo nº: 108-60.2019.6.21.0134
Autor: Justiça Pública.
Réu/Acusado: Pedro Luiz Ongaratto.
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Juíza Eleitoral: Dra. Annie Kier Herynkopf
Ministério Público Eleitoral: Dra. Débora Rezende Cardoso
TERMO DE AUDIÊNCIA
Feito pregão, compareceu o MPE. Ausente o acusado e o DPU. Pela MM Juíza foi dito que fica designado o dia 23.01.2020 às 15h20min para
nova audiência. Intime-se o Defensor do réu por nota de expediente para comparecer ao ato, devendo a serventia de origem providenciar a
intimação do réu. Presentes Intimados, ficando a testemunha Pedro de trazer o Bruno. Nada mais.
Annie Kier Herynkopf,
Juíza Eleitoral.

145ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N°130/2019
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO N. 07/2019
Classe PC – Processo n.47-69.2019.6.21.0145
Partido(s): Partido Trabalhista Brasileiro– PTB – Ilópolis – RS
ADV.: Lucas Matheus Madsen Hanisch- OAB/RS 89.752
Responsável(s): Gilberto de Paris e Ronaldo Grando
De ordem do Exmª. Juíza da 145ª Zona Eleitoral, Dra. Caren Leticia Castro Pereira, NOTIFICO Vossa Senhoria, para sanar a
inconsistência/irregularidade de não apresentação do “Comprovante de Remessa à Receita Federal da escrituração contábil digital.”
O QUE SE CUMPRA. Dado e passado na 145ª Zona Eleitoral, em Arvorezinha, aos 06 de novembro de de dois mil e dezenove
Angela M. Chiaramonte Zandoná,
Chefe de Cartório Eleitoral da 145ª Zona Eleitoral.

146ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-44.2019.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - Prestação
de Contas - de Partido Político
PROCEDÊNCIA: Liberato Salzano
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ADRIANA RIBEIRO MARCON-OAB 97791)
RESPONSÁVEL(S) : RENATO FRANCESCHI E LUIZ CARLOS BERTA (ADV(S) ADRIANA RIBEIRO MARCON-OAB 97791)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2018 - do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de Liberato
Salzano/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
O partido apresentou as contas em 18 de setembro de 2019, fora do prazo de entrega definido pelo artigo 52 da supracitada Resolução.
Foi publicado o Edital 029/2019 (fl. 12) dando publicidade a prestação de contas. Transcorrido o prazo, não houve impugnação.
Juntou-se ao processo extratos bancários e relatório sobre possíveis repasses de recursos de fundo público à agremiação partidária, que
demonstraram que não houve envio de dinheiro público.
Emitido o Exame Técnico da Prestação de Contas (fl. 24), o órgão técnico sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, visto que estão em
conformidade com a legislação vigente, porém foram entregues intempestivamente. Com vista dos autos, nos termos do art. 76 da Res. TSE nº
23.553/17, o Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 25/25v) manifestando-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar a Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2018 - do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT de Liberato
Salzano/RS.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE
23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(…)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
Registre-se que o partido apresentou as contas conforme determina a Res. TSE 23.553/2017, estando a documentação assinada, tanto por
seu presidente quanto por seu tesoureiro, e contando com a constituição de advogado. As contas foram, porém, entregues intempestivamente.
Foi apresentado o extrato da prestação de contas que evidencia a ausência de movimentação financeira no período das Eleições 2018, tal
ausência foi confirmada por extratos bancários e pela análise técnica.
Além disso, em seu parecer, a Unidade Técnica não verificou a existência de impropriedades ou irregularidades que comprometessem a
confiabilidade das contas apresentadas.
O parecer do Ministério Público Eleitoral, também, não apontou infrações que comprometessem a regularidade das contas.
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III – DISPOSITIVO
Na esteira da análise técnica e do parecer Ministerial, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT de Liberato Salzano/RS, referente as contas Eleitorais – Eleições 2018, com fundamento no art. 77, inciso II, da Res.
TSE nº 23.553/2017, tendo em vista que estão em conformidade com as informações encontradas nos registros de prestação de contas e com
a legislação vigente, porém foram entregues intempestivamente.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Constantina, 07 de novembro de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-83.2019.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Xingu
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) EDERVAL OSMAR LAUER-OAB 83008)
RESPONSÁVEL(S) : EDERVAL OSMAR LAUER E LUANA FÁTIMA DELARMELIN (ADV(S) EDERVAL OSMAR LAUER-OAB 83008)
Vistos.
Em pesquisa ao sistema SPCA do TSE, a análise técnica constatou que o Partido dos Trabalhadores de Novo Xingu-RS não forneceu os
extratos eletrônicos à justiça eleitoral, conforme determina a Resolução TSE 23.546 em seu artigo 6, parágrafos 2º e 3º, que versam:
Art. 6 (...)
§ 2º As instituições financeiras que mantiverem conta bancária de partido político devem fornecer mensalmente à Justiça Eleitoral os extratos
eletrônicos do movimento financeiro para fins de instrução dos processos de prestação de contas, até o trigésimo dia do mês seguinte àquele a
que se referem.
§ 3º Os extratos eletrônicos devem ser padronizados e fornecidos conforme normas específicas do BCB e devem compreender o registro de
toda a movimentação financeira com identificação da contraparte.
Além disso, a supracitada resolução também determina que podem ser solicitadas diligências aos órgãos públicos com o fim de verificação da
origem dos recursos:
Art. 35.Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do caput do art. 34, as contas devem ser submetidas à
análise técnica para exame:
(...)
§ 3º A unidade técnica, durante o exame da prestação de contas, pode solicitar:
III - dos órgãos públicos, informações com vistas à verificação da origem dos recursos e das vedações previstas no art. 12;
Diante disso, determino que se oficie à agência da Caixa Econômica Federal de Constantina - RS para que, no prazo de dez dias, informe o
seguinte:
- a identificação da(s) contraparte(s) de todos os ingressos financeiros, identificados no extrato bancário como “CRED AUTOM” e “DOC ELET”,
que foram efetuados durante o ano de 2018 para a conta: Agência: 1854, Operação: 003, Conta: 00000958-0, conta de titularidade do Diretório
Municipal do Partidos dos Trabalhadores de Novo Xingu – RS.
Após recebidas as informações, dê-se continuidade à análise das contas partidárias.
Diligências legais.
Constantina, 07 de novembro de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE

Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 05 (cinco), 06 (seis) e 07 (sete) dias do mês de novembro do ano de 2019, a 146ª ZE, de acordo com o Edital de Eliminação de
Documentos n. 018/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 11/06/2019, procedeu à
eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
David Reise Gasparoni,
Juiz Eleitoral da 146 ZE

158ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 018/2019 - 158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 17-92.2019.6.21.0158
Partido: Partido da República – PR – Diretório Municipal de Porto Alegre
ADV.: Lucas Couto Lazari - OAB/RS 84482
Responsáveis: Hermes da Rosa Teixeira – Presidente e Dimas Jose Reginatti
ADV.: Lucas Couto Lazari - OAB/RS 84482
Prestação de Contas Partidárias – Exercício 2018
Processo: 17-92.2019.6.21.0158 Protocolo: 15.108/2019
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Prestador: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
Município: Porto Alegre
Responsáveis: Hermes Teixeira da Rosa – Presidente e Dimas Jose Reginatti – Tesoureiro
Vistos, etc.
Trata-se de processo resultante da prestação de contas do Partido da República - PR, do município de Porto Alegre, referentes ao exercício do
ano de 2018.
As contas foram entregues de maneira tempestiva pela agremiação partidária.
Foi publicado Edital referente à disponibilidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl. 43). Decorrido o
prazo estipulado no Edital, não houve manifestação de interessados (fl. 44).
Foi solicitada complementação de documentação ao Partido, o que foi atendido pelo partido (fls. 47 e 48).
A unidade técnica expediu o Exame da Prestação de Contas e o Parecer Conclusivo, opinando pela regularidade e aprovação das contas (fls.
50/51 e 52/53).
Com vistas dos autos o Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas (fl. 57).
É O RELATÓRIO.
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-se ao juiz eleitoral, nos termos do artigo 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e do artigo 32, caput, da Lei
9.096/1995, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício nos termos do artigo 28, § 2º da referida
Resolução TSE, requisito este que foi observado pelo Partido da República – PR.
A prestação de contas anual deve ser composta pelas peças e documentos referidos no artigo 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017, requisito
cumprido nas contas sob análise.
Restaram obrigações a pagar no valor total de R$1.449,60 (hum mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), despesa
realizada durante o exercício do ano de 2018 que está confirmada no passivo do Partido.
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as
contas anuais do diretório municipal do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR do município de Porto Alegre, relativas ao exercício do ano de 2018,
ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 37-83.2019.6.21.0158
Partido: Partido PODEMOS – PODE – Diretório Municipal de Porto Alegre
ADV.: Rodrigo Carvalho Neves – OAB/RS 72085
Responsáveis: Leonardo Rodrigues Pecora – Presidente e Evelin dos Passos Bandeira - Tesoureiro
ADV.: Rodrigo Carvalho Neves – OAB/RS 72085
Prestação de Contas Partidárias – Exercício 2018
Processo: 37-83.2019.6.21.0158 Protocolo: 25.271/2019
Prestador: Partido PODEMOS - PODE
Município: Porto Alegre
Vistos, etc.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo diretório municipal do Partido PODEMOS – PODE do
município de Porto Alegre, referente ao exercício de 2018, devidamente subscrita pelo seu Presidente e Tesoureiro, gozando assim de
presunção de veracidade.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi entregue de maneira intempestiva pela agremiação partidária, em 28 de agosto de
2019, e, contrariando o que preceitua o artigo 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017, não foi utilizado o Sistema de Prestação de Contas Anual
– SPCA da Justiça Eleitoral.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fl. 27). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma
contestação quanto ao seu conteúdo (fl. 29).
Foi juntada manifestação técnica opinando pela regularidade com ressalvas das contas do partido (fls. 30 e 31).
Com vistas dos autos, o Ministério Público emitiu parecer pela aprovação com ressalvas das contas prestadas (fl. 35).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO
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, conforme o § 3º do artigo 28 da Resolução TSE
23.546/17 e o § 4º do artigo 32 da Lei 9096/95, requisito este que foi observado pelo Partido PODEMOS – PODE.
Contrariando o artigo 29 da referida Resolução, a declaração de ausência de movimentação de recursos não foi elaborada pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual - SPCA da Justiça Eleitoral.
Finalizado o exame técnico, não restaram falhas, concluindo pela regularidade com ressalvas das contas.
FACE AO EXPOSTO, com fundamento no artigo 45, inciso VIII, alínea 'a' e no artigo 46, inciso II, ambos da Resolução TSE 23.546/2017,
JULGO PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do diretório municipal do Partido PODEMOS – PODE do município
de Porto Alegre, relativas ao exercício 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral.
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164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 81/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
Classe Ação Penal (AP) nº 1-23.2019.6.21.0164
Procedência: Pelotas/RS
Juiz Eleitoral: Bento Fernandes de Barros Júnior
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réus: GUILHERME ALVES DA CUNHA
ADV: Defensoria Pública da União CARLOS GIOVANI DA COSTA HENRIQUES ADV. Maria Walkiria Madrid da Silveira. OAB/RS 50.410
ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA, ADV. Sérgio Danilo Madeira. OAB/RS 83.368 ADV. Willian Almeida Correa - OAB/RS 112.411
FABIO RODRIGUES COSTA ADV. Sérgio Danilo Madeira. OAB/RS 83.368 ADV. Willian Almeida Correa - OAB/RS 112.411
Vistos.
Certifique-se o decurso do prazo de manifestação da defesa dos réus Fábio e Adriana ante o despacho de fl. 319 e nota de fl. 321. À defesa
dos réus Fábio e Adriana sobre requerimento do M.P. de desistência da inquirição das testemunhas Maria Ester, Andriele e Jovani (anverso). Á
defesa dos réus Fábio e Adriana ante peça de fls. 363/364, 366. Reitere-se o ofício de fl. 366. Audiência, para inquirição da testemunha
Emanuelle (fls. 329, 330), em 05/12/2019, às 16 h 30 min., na sala 710, do Fórum de Pelotas. Intime-se, inclusive o MP. Conduza-se a
testemunha. Em 06/11/2019. Bento Fernandes de Barros Júnior, Juiz Eleitoral.
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Listagem de Eliminação de Documentos
Código
Classificação

Documento Arquivístico

Datas – limite*

Observação/
Quantidade
Justificativa

6000-1.02

Lista de postagem nos correios

2015-2016

R12

135

6000-7.01

Comunicação de óbitos.

2012

R04

60

6000-7.01

Declaração de insuficiência econômica.

2012-2013

R09

134

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa.

2010-2011-2012-2013

R09

563

6000-7.01

Protocolo de entrega do título eleitoral – PETE

2011-2012-2013

R09

12.575

6000-7.01

Requerimento de alistamento eleitoral – RAE.

2011-2012-2013

R09

12.575

6000-7.01

Requerimentos Justificativas Eleitorais Submetidos ao Juiz – Deferidos.

2012-2013

R12

352

6000-7.03

Lista de Presença a reunião de mesários

2014

R21

7

6000-7.03

Recibo de entrega de convocação de mesários

2014

R21

263

6000-7.03

Recibo de entrega vale-alimentação

2008

R23

144

6000-7.04

Cadernos de folhas de votação

2010

R22

182

6000-7.04

Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJEs) de urna

2016

R12

946

6000-7.05

Boletim de urna, zerésima e boletim de justificativa

2014

R21

888

*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação

