DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Ano 2019, Número 30

Divulgação: Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 2019

Publicação: Segunda-feira, 18 de Fevereiro de 2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Desembargador Jorge Luís Dall'Agnol
Presidente
Desembargadora Marilene Bonzanini
Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral
Josemar dos Santos Riesgo
Diretor-Geral

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

SUMÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL...........................................................................................................................................................................2
Atos do Tribunal.......................................................................................................................................................................................................2
Despachos............................................................................................................................................................................................................2
Acórdãos...............................................................................................................................................................................................................3
Atos da Presidência.................................................................................................................................................................................................5
Despachos............................................................................................................................................................................................................5
Atos da Secretaria....................................................................................................................................................................................................6
Edital.....................................................................................................................................................................................................................6
ZONAS ELEITORAIS..................................................................................................................................................................................................7
7ª Zona Eleitoral.......................................................................................................................................................................................................7
Edital.....................................................................................................................................................................................................................7
Nota de Expediente..............................................................................................................................................................................................7
8ª Zona Eleitoral.....................................................................................................................................................................................................10
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................10
10ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................11
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................11
11ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................13
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................13
16ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................15
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................15
17ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................15
Edital...................................................................................................................................................................................................................15
19ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................15
Edital...................................................................................................................................................................................................................15
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................16
25ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................18
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................18
32ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................19
Edital...................................................................................................................................................................................................................19
33ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................19
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................19
37ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................20
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................20
48ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................20

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

Porto Alegre, Segunda-feira, 18 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 30, Página: 2

Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................20
55ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................21
Edital...................................................................................................................................................................................................................21
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................21
57ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................23
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................23
60ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................24
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................24
62ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................25
Edital...................................................................................................................................................................................................................25
64ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................25
Portarias..............................................................................................................................................................................................................25
72ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................26
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................26
86ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................26
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................26
92ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................29
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................29
101ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................36
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................36
104ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................42
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................42
107ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................45
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................45
108ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................46
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................46
122ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................46
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................46
127ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................47
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................47
128ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................47
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................47
131ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................49
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................49
137ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................49
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................49
149ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................52
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................52
164ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................53
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................53
165ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................53
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................53
169ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................55
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................55
173ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................61
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................61
ANEXO AO EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 010/2019 - 17ª ZE/RS.....................................................................62
ANEXO AO EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - 62ª ZE/RS.........................................................................................63

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0602737-06.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602737-06.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 OSORIO PORTELA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL, OSORIO PORTELA MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos.
Intimado para juntar instrumento de procuração, o candidato deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 1794283).
Conforme consignado na decisão que determinou a intimação do prestador para sanar a falha, a ausência de procuração, por ser documento
essencial, importa na omissão do dever de prestar contas, e na consequente conversão do rito para o de contas não prestadas, disciplinado
pelo art. 52, § 6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
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Assim, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria para os fins do art. 52, § 6º, inc. III, da citada
resolução.
Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator.
PROCESSO 0600025-09.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600025-09.2019.6.21.0000 - Dois Irmãos - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: PMDB - DIRETORIO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO SILVEIRA ZILLES - RS113097
REQUERIDO: SERGIO LUIZ FINK
Advogados do(a) REQUERIDO: ALEXANDRE SCHUBERT CURVELO - RS62733, ALEXANDRE CORREA DA CAMARA PASQUALINI RS17315, MARTIN PERIUS HAEBERLIN - RS61698, DANIELA SOARES PEREIRA - RS80048, RODRIGO FUHR DE OLIVEIRA - RS102081
Vistos.
Inicialmente, defiro os pedidos de oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (Id 1744133 e 1814583), propiciando-se a formação de
contraditório mais substancial e efetivo de forma a evitar futura alegação de cerceamento de defesa.
Da mesma forma, defiro a oitiva do Presidente do MDB de Dois Irmãos, conforme requerido pelo Ministério Público Eleitoral (Id. 1882433).
Indefiro, por ora, o pedido de oitiva de todos os vereadores da presente legislatura no Município de Dois Irmãos (Id. 1814583), em face da
limitação ao número de testemunhas contida no art. 3º da Resolução TSE nº 22.610/07.
Considerando que todas as pessoas a serem ouvidas residem em Dois Irmãos/RS, a oitiva será delegada ao juízo da 153ª Zona Eleitoral.
Embora não tenha sido apresentado o endereço de Paulino Renz, a condição de vereador do município permite concluir que ali tenha domicílio
eleitoral.
Ressalto que o comparecimento à audiência independe de intimação (art. 7º da Res. TSE n. 22.610/07), sendo que a exceção da testemunha
qualificada como servidor público, nesse caso, deve ser ponderada por conta de trata-se do próprio Chefe do Cartório Eleitoral.
Nesses termos, DELEGO ao Juízo Eleitoral de Dois Irmãos/RS a oitiva das testemunhas arroladas (Id 1744133 e 1814583), e a coleta de
depoimento pessoal do Presidente do MDB local, com endereço indicado no documento Id 1743883, autorizando a realização das diligências
que se fizerem necessárias à realização do ato.
Expeça-se carta de ordem, com cópia da inicial e da contestação, fazendo constar referência à tramitação eletrônica da ação.
Solicito à autoridade delegada o cumprimento com brevidade (art. 12 da Resolução n. 22.610/07).
Ainda, defiro o pedido de Id. 1814583 para determinar a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral de Dois Irmãos para que encaminhe cópia do
comprovante do protocolo do requerimento de desfiliação.
Da mesma forma, defiro o pedido de Id. 1882433, devendo ser solicitado ao cartório eleitoral, no mesmo ato, cópia integral do processo nº
0000001-56.2019.6.21.0153 (prot. 672019).
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY,
Relator.
PROCESSO 0603385-83.2018.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603385-83.2018.6.21.0000 - Viamão - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: EVANDRO COSTA DA SILVA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIA SAAR GEMIGNANI - RS110988
REQUERIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE VIAMAO/RS, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB
Advogados do(a) REQUERIDO: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799,
EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318
Vistos, etc.
Abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral para apresentação de parecer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Na sequência, voltem os autos conclusos.
Em 12 de fevereiro de 2019.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI,
Relatora.

Acórdãos
PROCESSO 0602736-21.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602736-21.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCELO FERNANDO DIEDER MATTOS DEPUTADO ESTADUAL, MARCELO FERNANDO DIEDER
MATTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
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DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602109-17.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602109-17.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LIZIANE BAYER DA COSTA DEPUTADO FEDERAL, LIZIANE BAYER DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: SERGIO RENATO TEIXEIRA - RS36052
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. ELEIÇÕES 2018. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. REJEIÇÃO.
1. Os aclaratórios servem para afastar obscuridade, contradição ou omissão, assim como sanar erro material que possa emergir do acórdão,
nos termos do art. 275, caput, do Código Eleitoral, c/c o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A contradição passível de ser eliminada por meio dos aclaratórios é aquela existente entre o relatório, a fundamentação e o dispositivo e não
entre a decisão embargada e outras peças do processo como pretende a embargante.
3. Acórdão adequadamente fundamentado com as razões suficientes para a formação do convencimento dos integrantes do Pleno deste
Tribunal. Tentativa de rediscussão da matéria, incabível em sede de embargos de declaração.
Rejeição.
DECISÃO:
Por unanimidade, rejeitaram os embargos nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602942-35.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602942-35.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANA CUSTODIO DE OLIVEIRA ROSA DEPUTADO FEDERAL, LUCIANA CUSTODIO DE OLIVEIRA
ROSA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0601961-06.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601961-06.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULA MARCIA DE AZEVEDO E SILVA DEPUTADO FEDERAL, PAULA MARCIA DE AZEVEDO E SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO COUSANDIER DORNELES - RS57115
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0600060-66.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600060-66.2019.6.21.0000 - Pelotas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JORGE LUIS DALL AGNOL
INTERESSADO: ANDRE ALMEIDA HECKTHEUER, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 060ª ZONA ELEITORAL
- PELOTAS/RS
Requisição de André Almeida Hecktheuer. 060ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982. Resolução TSE
n 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO:
Por unanimidade, autorizaram a requisição.
PROCESSO 0600049-37.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600049-37.2019.6.21.0000 - Itaqui - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JORGE LUIS DALL AGNOL
INTERESSADO: PAULO ROBERTO MULLER AMORIM JUNIOR, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, JUÍZO DA
024 ZONA ELEITORAL
Requisição de Paulo Roberto Müller Amorim Júnior. 024ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982.
Resolução TSE n 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO:
Por unanimidade, autorizaram a requisição.
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PROCESSO 0603394-45.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603394-45.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROBERTO VILODRE DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, ROBERTO VILODRE DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO 0602471-19.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602471-19.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 GIOVANI BATISTA FELTES DEPUTADO FEDERAL, GIOVANI BATISTA FELTES
Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON CAVA CORREA - RS33654
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de campanha do candidato GIOVANI BATISTA FELTES, candidato ao cargo de deputado federal, pertinentes
ao pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por utilização indevida
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
A Resolução TSE n. 23.553/2017, no seu artigo 82 § 2º prevê a incidência de juros moratórios e atualização monetária sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional por malversação de recursos do fundo em apreço, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 7.177,11 (sete mil, cento e setenta e sete reais e onze centavos), conforme
detalhamento do cálculo (ID 1844083).
Isso posto, para dar cumprimento ao Acórdão, com base na Resolução TSE n. 23.553/2017, art. 82 § 2º e na Resolução TRE-RS n. 298/17,
art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte interessada, na pessoa de seu advogado, 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, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 5 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do RS.
PROCESSO 0602901-68.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602901-68.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VOLNEI DA SILVA ALVES DEPUTADO ESTADUAL, VOLNEI DA SILVA ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS - RS38343
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de campanha do candidato VOLNEI DA SILVA ALVES, candidato ao cargo de deputado estadual, pertinentes
ao pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por recebimento de
recursos procedentes de fontes vedadas.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, no seu artigo 33 § 4º prevê a incidência de juros moratórios e atualização monetária sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional por recebimento de recursos oriundos de fontes vedadas, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 1.553,13 (mil quinhentos e cinquenta e três reais e treze centavos), conforme
detalhamento do cálculo (ID 1854683).
Isso posto, para dar cumprimento ao Acórdão, com base na Resolução TSE n. 23.553/2017, art. 33 § 4º e na Resolução TRE-RS n. 298/17,
art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte interessada, na pessoa de seu advogado, 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, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 6 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do RS.
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PROCESSO 0602166-35.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602166-35.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCIA SCHERER DEPUTADO FEDERAL, MARCIA SCHERER
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANO ANDRE HEISLER - RS69978
Vistos, etc.
1. MARCIA SCHERER, por seu advogado, com fundamento no art. 121, § 4º, I, II e III da Constituição Federal e 276, I, al. ¿a¿, do Código
Eleitoral, interpõe recurso especial (ID 1704183) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (ID 1521183) que, nos autos do processo em
epígrafe, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata em epígrafe, relativa às eleições 2018, e determinou o recolhimento
ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 20.750,00. O Acórdão restou assim ementado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO PELA DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS REFERENTES À LOCAÇÃO
DE IMÓVEL. UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS DE FORMA IRREGULAR. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. BAIXA REPRESENTATIVIDADE DA FALHA. APLICADOS OS POSTULADOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Ausência de provas da contratação de aluguel de imóvel registrado nas contas da candidata. Utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha para pagamento da despesa, por meio de cheque destinado à pessoa jurídica diversa da contratada. Não foi
apresentada a documentação sobre a locação, tampouco há provas de que a candidata tenha alugado qualquer imóvel durante a campanha.
Restou inviabilizada de forma invencível a transparência e a confiabilidade das contas.
2. De acordo com os arts. 40, 56, inc. II, al. "c", e 63, todos da Resolução TSE n. 23.553/17, na utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, verba de natureza pública, é obrigatória a comprovação da contratação nos termos na norma. O
descumprimento dessas regras caracteriza grave irregularidade e acarreta a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
3. Constatada transferência bancária não identificada na conta de campanha da candidata. Ausência de comprovação do responsável pelo
crédito. Receita caracterizada como de origem não identificada, impondo recolhimento ao Tesouro Nacional.
4. Falhas que comprometem apenas 7,51% das receitas auferidas pela prestadora, sendo possível aplicar os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para afastar o severo juízo de desaprovação das contas.
5. Aprovação com ressalvas.
A recorrente aduz, em suas razões, o equívoco na aplicação da penalidade prevista no art. 82, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, tendo
em vista que a devolução de valores não poderia ser registrada como doação e que a origem do pagamento estaria plenamente justificada e
provada.
Assim, sustenta a divergência de aplicação de norma, alegando que, na realidade, houve mero erro de procedimento (erro formal) sobre a
assinatura de contrato (prazo contratual), a necessidade de retificação do ato na prestação de contas e o reingresso de valores do fundo
partidário, devendo incidir no caso a norma do art. 30 da Lei n. 9.504/97 e art. 79 da Resolução TSE n. 23.553/2017, os quais desautorizariam
a rejeição das contas e cominação de sanção em caso de ocorrência de mero erro a não macular as contas prestadas.
Por fim, requer a modificação do julgado deste Regional, com o devido afastamento da ressalva, a consequente aprovação das contas e a
desnecessidade de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimada e a irresignação é regular e foi aforada
tempestivamente. Por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes.
Nessa senda, o recurso especial não se presta para rediscussão de situações fáticas já apreciadas, sendo caminho processual estreito em que
as abordagens jurídicas não comportam reexame de prova.
No presente caso, os argumentos trazidos no recurso especial são os mesmos já analisados e discutidos anteriormente por ocasião do
julgamento do Acórdão, e sobre os quais não houve prova produzida nos autos lastrear os argumentos do ora recorrente, tornando impossível
à Justiça Eleitoral verificar a real origem e o destino dos recursos envolvidos, inviabilizando, em suma, o objeto do procedimento de prestação
de contas eleitoral, que é a transparência e a confiabilidade das informações sobre o trânsito financeiro de recursos em campanhas eleitorais.
Assim, a ausência de comprovação da contratação nos termos das regras insculpidas nos arts. 40, 56, inc. II, al. "c", e 63, da Resolução TSE
n. 23.553/17, caracteriza grave irregularidade e não meros erros formais, conforme sustentado pela recorrente.
Por conseguinte, verifica-se que a insurgente limitou-se a arguir teses já abordadas e apreciadas no julgamento do feito, o que conduz
necessariamente à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em sede de recurso especial, conforme proclama o
enunciado da Súmula n. 24 do c. TSE1.
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 06 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
Presidente do TRE-RS.
1Súmula TSE n.º 24: "Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório."

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO CLASSE: PC 123-82.2017.6.21.0000 - PROTOCOLO: 30.761/2015
EDITAL DE CITAÇÃO SJ/CORIP/SEPEP n.º 002/2019
Para dar cumprimento ao despacho do Exmo. Des. João Batista Pinto Silveira, no processo Classe PC 123-82.2017.6.21.0000, em que figura
como interessado CLEBERSON LUIZ MARTINS, e na forna da Lei: FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele
conhecimento tiverem, que no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos da referida Prestação de Contas,
referente às eleições de 2010, fase do cumprimento de sentença, sendo este edital para CITAR o Sr. CLEBERSON LUIZ MARTINS, com base
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no artigo 256, II, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento voluntário do valor atualizado de R$ 9.395,27 (nove mil
trezentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme dispõe o art. 523 do CPC, consignando-se que, transcorrido o prazo sem
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para a impugnação de que trata o art. 525 do CPC, acrescendo-se à execução o
percentual de 10 % e, também, os honorários advocatícios de 10%. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro
alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL. Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos seis dias de fevereiro
de 2019. Eu, Clarissa Amorim Pereira, Analista Judiciária, o lavrei, o conferi e subscrevo.
PROCESSO 0602906-90.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602906-90.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRO RICARDO CAREY MACHADO DEPUTADO ESTADUAL, SANDRO RICARDO CAREY MACHADO
Advogado do(a) REQUERENTE: AIDA CORETI DA SILVA NUNES - RS97923
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de SANDRO RICARDO CAREY MACHADO, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC
nº 0602906-90.2018.6.21.0000. 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. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2019.
Clarissa Amorim
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS

ZONAS ELEITORAIS

7ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 04/2019
A Exma. Sra. NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA, Juíza Eleitoral da 7ª Zona de Bagé-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 Marechal Deodoro, 272,
em Bagé, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17, a
Prestação de Contas de Campanha dos órgãos partidários municipais das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos seguintes órgãos partidários municipais:
Movimento Democrático Brasileiro – MDB – Bagé.
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 a Juíza Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral Substituto mandou publicar o presente Edital.
Bagé-RS, 14 de fevereiro de 2019.
Eu, RENATO DA SILVA RIBEIRO, Chefe de Cartório da 7ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 005/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-84.2018.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - 2018
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUÍZA ELEITORAL: NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE BAGÉ/RS
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO VIANA PÉREZ (ADV(S) ANTONIO VAGNER BASTOS DE ALMEIDA-OAB 109821), EDUARDO LUCIANO
SCHIMIDT RAHMEIER
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais de partido político, referente às Eleições Gerais de 2018.
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo das contas indicando que restaram caracterizadas inconsistências, que não comprometem a
regularidade das contas prestadas, opinando pela aprovação com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por partido político do município de BAGÉ.
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Registre-se que a prestação de contas apresentada intempestivamente pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.553/17, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, foram verificadas a existência de falhas e omissões que não comprometem as contas, estando
atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução 23.553/2017, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade, cabe sua
aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO AS CONTAS COM RESSALVAS do SOLIDARIEDADE - SD - BAGÉ, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do
art. 30, inciso II, da Lei 9.504/97, ante aos fundamentos declinados.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Bagé, 14 de fevereiro de 2019
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral da 007ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 006/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-69.2018.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - 2018
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUÍZA ELEITORAL: NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS BAGÉ/RS (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO VAGNER DORNELLES GARCIA E ELESSANDRO ALVES MAIA (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais de partido político, referente às Eleições Gerais de 2018.
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo das contas indicando que restaram caracterizadas inconsistências, que não comprometem a
regularidade das contas prestadas, opinando pela aprovação com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por partido político do município de BAGÉ.
Registre-se que a prestação de contas apresentada intempestivamente pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.553/17, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, foram verificadas a existência de falhas e omissões que não comprometem as contas, estando
atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução 23.553/2017, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade, cabe sua
aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO AS CONTAS COM RESSALVAS do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - BAGÉ, relativas às Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei 9.504/97, ante aos fundamentos declinados.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Bagé, 14 de fevereiro de 2019
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral da 007ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-26.2018.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUÍZA ELEITORAL: NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - BAGÉ (ADV(S) ANTONIO CARLOS RAMOS-OAB 33550)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ HENRIQUE BORGES FLORIANO E VANILSON PUDELL (ADV(S) ANTONIO CARLOS SILVA DE RAMOS-OAB
33550)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais de partido político, referente às Eleições Gerais de 2018.
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo das contas indicando que restaram caracterizadas inconsistências, que não comprometem a
regularidade das contas prestadas, opinando pela aprovação com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por partido político do município de BAGÉ.
Registre-se que a prestação de contas apresentada tempestivamente pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.553/17, estando suas peças devidamente assinadas.
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Realizada a análise técnica das contas, foram verificadas a existência de falhas e omissões que não comprometem as contas, estando
atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução 23.553/2017, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade, cabe sua
aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO AS CONTAS COM RESSALVAS do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - BAGÉ, relativas às Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei 9.504/97, ante aos fundamentos declinados.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Bagé, 14 de fevereiro de 2019
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral da 007ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-25.2018.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - 2018
PROCEDÊNCIA: Aceguá
JUÍZA ELEITORAL: NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT ACEGUÁ/RS (ADV(S) MARCELO GODINHO MARINHO-OAB 39828)
RESPONSÁVEL(S) : MOISÉS ZANATTO E ERALDO SELING (ADV(S) MARCELO GODINHO MARINHO-OAB 39828)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais de partido político, referente às Eleições Gerais de 2018.
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo das contas indicando que restaram caracterizadas inconsistências, que não comprometem a
regularidade das contas prestadas, opinando pela aprovação com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por partido político do município de ACEGUÁ.
Registre-se que a prestação de contas apresentada intempestivamente pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.553/17, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, foram verificadas a existência de falhas e omissões que não comprometem as contas, estando
atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução 23.553/2017, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade, cabe sua
aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO AS CONTAS COM RESSALVAS do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - ACEGUÁ, relativas às Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei 9.504/97, ante aos fundamentos declinados.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Bagé, 14 de fevereiro de 2019
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral da 007ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-39.2018.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - 2018
PROCEDÊNCIA: Aceguá
JUÍZA ELEITORAL: NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT ACEGUÁ/RS (ADV(S) DIEGO SEGREDO BLANCO-OAB 97708 E NICOLAS
HUBERT OTT-OAB 97770)
RESPONSÁVEL(S) : BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA (ADV(S) DIEGO SEGREDO BLANCO-OAB 97708 E NICOLAS HUBERT OTT-OAB 97770)
E MARIO NEY FERREIRA SILVEIRA (ADV(S) DIEGO SEGREDO BLANCO-OAB 97708 E NICOLAS HUBERT OTT-OAB 97770)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais de partido político, referente às Eleições Gerais de 2018.
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo das contas indicando que restaram caracterizadas inconsistências, que não comprometem a
regularidade das contas prestadas, opinando pela aprovação com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por partido político do município de ACEGUÁ.
Registre-se que a prestação de contas apresentada intempestivamente pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.553/17, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, foram verificadas a existência de falhas e omissões que não comprometem as contas, estando
atendidas as exigências da legislação eleitoral.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 18 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 30, Página: 10

Nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução 23.553/2017, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade, cabe sua
aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO AS CONTAS COM RESSALVAS do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - ACEGUÁ, relativas às Eleições
Gerais de 2018, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei 9.504/97, ante aos fundamentos declinados.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Bagé, 14 de fevereiro de 2019
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral da 007ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-32.2018.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - 2018
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUÍZA ELEITORAL: NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC BAGÉ/RS (ADV(S) EDSON LUIS GOULART PINTO-OAB 84631)
RESPONSÁVEL(S) : JEFERSON DOS SANTOS DUTRA E MARIO CESAR PINTO SILVEIRA (ADV(S) EDSON LUIS GOULART PINTO-OAB
84631)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de não apresentação da prestação de contas de campanha eleitoral de partido político, referente às eleições gerais de 2018.
Sobreveio informação de que o partido não apresentou prestação de contas final da campanha eleitoral de 2018, infringindo os termos do art.
48, II, “d”, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
O Cartório juntou aos autos extrato bancário eletrônico, relatório de recursos de fundo público e certidão de emissão de recibos eleitorais de
doação, recursos de fontes vedadas ou origem não identificada.
Citadas as partes, apresentaram manifestação e documentos, mas não realizaram a prestação de contas no sistema, dentro do prazo legal.
Intimados para realizar a regularização, não procederam conforme determinado.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral não apresentadas por partido político do município de Bagé.
Instruídos os autos com documentos e informações disponíveis em Cartório e realizada a análise técnica dos documentos, verificou-se não
haver indícios de irregularidades.
Nos termos do art. 77, inciso IV, da Resolução 23.553/2017, se o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos após a citação ou
suas justificativas não forem aceitas, cabe o julgamento pela não prestação de contas.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo as CONTAS NÃO PRESTADAS do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO de BAGÉ, relativas às eleições gerais de 2018, nos termos
do art. 77, inciso IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 ante os fundamentos declinados e determino o impedimento de recebimento de
recursos do Fundo Partidário pelo prazo de 12 meses e a suspensão da anotação do órgão de direção municipal até que haja a regularização
de sua situação, nos termos do art. 83, II, da Resolução supra citada.
Publique-se.
Diligências legais.
Após, arquive-se.
Bagé, 14 de fevereiro de 2019
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral da 007ª ZE

8ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2019 - 8 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 91-48.2018.6.21.0008
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Bento Gonçalves
JUÍZA ELEITORAL: CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE BENTO GONÇALVES (ADV(S) JANDIRA ARNORT KAEZALAOAB 58926)
RESPONSÁVEL(S) : JANDIRA ARNORT KAEZALA E HEITOR ANDRÉ TÁRTARO (ADV(S) JANDIRA ARNORT KAEZALA-OAB 58926)
Vistos.
Intimem-se os prestadores das contas acerca do relatório de diligências, para se manifestarem no prazo de 03 dias.
Dil.Legais.
Bento Gonçalves, 14 de fevereiro de 2019
CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
Juíza Eleitoral da 008ª ZE
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10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-84.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ROSUITA MAAHS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) ALEXANDRE BETAT BASILIO-OAB
90353)
RESPONSÁVEL(S) : MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA, NATALICIO JOAO DE DEUS MORAIS DA SILVA, JOAQUIM CLEBER
CARDOSO DA SILVA E ALINE LIENAI MOREIRA DA SILVA (ADV(S) ALEXANDRE BETAT BASILIO-OAB 90353)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais referentes ao exercício de 2017 apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista PDT de Cachoeira do Sul/RS, com movimentação financeira.
Apresentadas as contas, deu-se publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial através de edital, publicado
no DEJERS.
Deu-se vista dos autos ao MPE.
O prazo de publicação decorreu, tendo sido certificado nos autos o decurso, em branco, do prazo de impugnação das contas pelos demais
partidos, interessados e pelo MPE.
Seguiu-se à análise preliminar das peças e demonstrativos apresentados, constantando-se a ausência de vários documentos exigidos pela
legislação de regência das prestações de contas do exercício 2017 (Res. TSE nº 23.464/2015).
Intimados os prestadores decorreu in albis o prazo para complementação da documentação.
A unidade técnica informou sobre a existência de elementos mínimos para continuidade do exame das contas.
Sobreveio relatório de exame das contas, com a juntada dos extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE, nos termos do art. 35 da Res. TSE
nº 23.464/2015. No exame foram apontadas as seguintes inconsistências: a) ausência do comprovante de remessa, à Receita Federal do
Brasil, da escrituração contábil digital, exigida pelo art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15; b) ausência de demais demonstrativos e peças
solicitados no exame preliminar, tais como Balanço Patrimonial, devidamente assinado pelo presidente, tesoureiro e contador, Demonstração
do Resultado do Exercício, devidamente assinado pelo presidente, tesoureiro e contador, Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho
Fiscal do partido, sobre as respectivas contas, devidamente assinado pelo presidente, tesoureiro e contador, Documentos fiscais que
comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles destinados a criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de diligências para
apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos, Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, em
sendo o caso, e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.
Intimadas as partes, decorreu o prazo sem qualquer manifestação sobre o relatório de exame das contas.
Sobreveio parecer conclusivo, no qual constatou-se a persistência das falhas apontadas no exame anterior. No entanto, o referido parecer
concluiu pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista que as falhas em questão, embora não sanadas pelo partido, consistem em
falhas que não prejudicaram à análise financeira das contas, não tendo, s.m.j., o condão de frustrar a atividade fiscalizadora da Justiça
Eleitoral.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o parecer técnico, opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
Não havendo irregularidades apontadas no parecer técnico e no parecer ministerial, determinou-se a conclusão dos autos para julgamento.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
Trata-se de apreciar as contas partidárias anuais do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Cachoeira do Sul/RS referentes ao
exercício 2017. As contas foram apresentadas no prazo legal do art. 32 da Lei 9.096/95.
Por ocasião da elaboração do exame preliminar, a unidade técnica constatou a ausência de diversas peças obrigatórias. Apesar de terem sido
devidamente intimados para complementarem a documentação, os prestadores de contas não sanaram a ausência.
Assim, verificada a ausência de peças obrigatórias nas contas, ressaltando-se a ausência do encaminhamento à Receita Federal
da escrituração contábil digital do partido. Aos autos não vieram os livros físicos, referentes à escrituração contábil do partido, ainda assim a
unidade técnica e o MPE não aduziram haver impedimento para a fiscalização financeira do partido em questão. Este juízo, seguindo o
entendimento exarado no parecer técnico e do MPE, também entende não ter havido prejuízo à análise das contas, a considerar que a
agremiação movimentou recursos financeiros de pequena monta e que a totalidade dos recursos movimentados se deram a título de despesas
(R$ 458,00), referentes a tarifas bancárias.
Nessa linha de entendimento, a jurisprudência que segue:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PSDC. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL. ENTREGA DOS LIVROS FÍSICOS. FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS. ARRECADAÇÃO DE VALOR DE FONTE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A ausência de entrega da
Escrituração Contábil Digital (ECD) à Receita Federal não impediu a análise da movimentação financeira, nem a análise da situação
patrimonial do Partido, diante da apresentação dos livros físicos - Diário e Razão. 2. Doação recebida de fonte não identificada no valor
de R$ 665,98, que representa 0,6% do total arrecadado no exercício financeiro de 2016, é considerado de pequena monta em valores
absolutos e em relação ao valor global, o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Contas aprovadas
com ressalvas.
(TRE-PR - PC: 17111 CURITIBA - PR, Relator: PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 03/12/2018)
Em sendo assim, com fulcro no art. 46, II, da Res. TSE nº 23.464/2015, a qual orienta o mérito das contas partidárias relativas ao exercício
2017, cabível a aprovação das contas, com ressalvas, haja vista que verificadas ausências documentais irrelevantes nas contas.
Ante o exposto, forte no art. 46, II, da Resolução do TSE nº 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Cachoeira do Sul/RS, relativas ao exercício 2017.
Publique-se.
Registre-se.
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Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações pertinentes, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 05 de fevereiro de 2019
ROSUITA MAAHS
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-77.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ROSUITA MAAHS
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB
47732)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD E VIVIANE SOARES OLIVEIRA (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL
FORNO-OAB 47732)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais referentes ao exercício de 2017 apresentadas pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB de
Cachoeira do Sul/RS, com movimentação financeira.
Apresentadas as contas, deu-se publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial através de edital, publicado
no DEJERS.
Deu-se vista dos autos ao MPE.
O prazo de publicação decorreu, tendo sido certificado nos autos o decurso, em branco, do prazo de impugnação das contas pelos demais
partidos, interessados e pelo MPE.
Seguiu-se à análise preliminar das peças e demonstrativos apresentados, constantando-se a ausência de vários documentos exigidos pela
legislação de regência das prestações de contas do exercício 2017 (Res. TSE nº 23.464/2015).
Intimados os prestadores, decorreu in albis o prazo para complementação da documentação.
A unidade técnica informou sobre a existência de elementos mínimos para continuidade do exame das contas.
Sobreveio relatório de exame das contas, nos termos do art. 35 da Res. TSE nº 23.464/2015. No exame foram apontadas inconsistências.
Solicitada a realização de diligências para esclarecimentos e justificativas pelos prestadores.
Intimadas as partes, decorreu o prazo sem qualquer manifestação sobre o relatório de exame das contas.
Sobreveio parecer conclusivo, no qual constatou-se a persistência das falhas apontadas no exame anterior. No entanto, o referido parecer
concluiu pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista que as falhas em questão, embora não sanadas pelo partido, consistem em
falhas que não prejudicaram à análise financeira das contas, não tendo, s.m.j., o condão de frustrar a atividade fiscalizadora da Justiça
Eleitoral.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral acompanhou o parecer técnico, opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
Não havendo irregularidades apontadas no parecer técnico e no parecer ministerial, determinou-se a conclusão dos autos para julgamento.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
Trata-se de apreciar as contas partidárias anuais do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de Cachoeira do Sul/RS referentes ao
exercício 2017. As contas não foram apresentadas no prazo legal do art. 32 da Lei 9.096/95.
Por ocasião da elaboração do exame preliminar, a unidade técnica constatou a ausência de diversas peças obrigatórias. Apesar de terem sido
devidamente intimados para complementarem a documentação, os prestadores de contas não sanaram a ausência.
Assim, verificada a ausência de peças obrigatórias nas contas, ressaltando-se a ausência do encaminhamento à Receita Federal
da escrituração contábil digital do partido. Aos autos vieram cópia dos livros físicos, referentes à escrituração contábil do partido, pelo que
a unidade técnica e o MPE não aduziram haver impedimento para a fiscalização financeira do partido em questão. Este juízo, seguindo o
entendimento exarado no parecer técnico e do MPE, também entende não ter havido prejuízo à análise das contas, a considerar que a
agremiação movimentou recursos financeiros de pequena monta e que a totalidade dos recursos movimentados se deram a título de despesas
(R$ 46,19), referentes a tarifas bancárias.
Nessa linha de entendimento, a jurisprudência que segue:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PSDC. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL. ENTREGA DOS LIVROS FÍSICOS. FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS. ARRECADAÇÃO DE VALOR DE FONTE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A ausência de entrega da
Escrituração Contábil Digital (ECD) à Receita Federal não impediu a análise da movimentação financeira, nem a análise da situação
patrimonial do Partido, diante da apresentação dos livros físicos - Diário e Razão. 2. Doação recebida de fonte não identificada no valor
de R$ 665,98, que representa 0,6% do total arrecadado no exercício financeiro de 2016, é considerado de pequena monta em valores
absolutos e em relação ao valor global, o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Contas aprovadas
com ressalvas.
(TRE-PR - PC: 17111 CURITIBA - PR, Relator: PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 03/12/2018) (grifei)
Em sendo assim, com fulcro no art. 46, II, da Res. TSE nº 23.464/2015, a qual orienta o mérito das contas partidárias relativas ao exercício
2017, cabível a aprovação das contas, com ressalvas, haja vista que verificadas ausências documentais irrelevantes nas contas, que não
prejudicaram à atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral.
Ante o exposto, forte no art. 46, II, da Resolução do TSE nº 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de Cachoeira do Sul/RS, relativas ao exercício 2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações pertinentes, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 05 de fevereiro de 2019
ROSUITA MAAHS
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 29/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 14-33.2018.6.21.0010
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 289 e 290 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ROSUITA MAAHS
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : ADÃO ANAURIDES DE MOURA (ADV(S) KAROLINA RAFAELA KRUG-OAB 110106), DIEFERSON ALESSANDRO DE MOURA,
ALCERI JOSÉ PEREIRA DIAS, JOSÉ OLIBIO MACHADO, RIVAILSON SILISEI MACHADO, WÉLLINGTON JÚNIOR MACHADO E MARLON
LEANDRO MELCHIOR
Vistos.
Compulsando os autos verifico não ter havido o retorno das citações encaminhadas aos réus ALCERI JOSÉ PEREIRA, JOSÉ OLÍBIO
MACHADO, RIVAILSON SILISEI MACHADO e WELLINGTON JUNIOR MACHADO; diligências deprecadas à 013ª ZE/RS.
Solicite-se ao juízo deprecado informações sobre o cumprimento das medidas citatórias.
De outra banda, em face do resultado da diligência intimatória do denunciado DIEFERSON ALESSANDRO DE MOURA (fl. 227v), expeça-se
Carta Precatória para citação e oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ao denunciado no endereço
profissional certificado pela oficiala de justiça.
Com relação à defesa apresentada pelo réu MARLON LEANDRO MELCHIOR (fls. 231-236), recebo-a, ainda que intempestiva.
Cadastrem-se os procuradores constituídos às fls. 236.
Intimem-se pelo DEJERS.
Cumpram-se as diligências e encaminhem-se os autos ao MPE para que diga sobre o pedido formulado na defesa do réu ADÃO
ANAURIDES DE MOURA, itens 'b', 'c' e 'd'.
Dil.
Cachoeira do Sul, 05 de fevereiro de 2019
ROSUITA MAAHS
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2019 - 11 ZE/RS
INTIMAÇÃO N. 011/2019
Ref. Processo: PC n. 57-98.2017.6.21.0011
Protocolo: 32.340/2017
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Partido: Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Bom Princípio (Adv. André Eduardo Bonatto, OAB/RS 70.287)
Responsáveis: Maria Ester Poersch Griebler e Cláudia Raquel M. Munchen (Adv. André Eduardo Bonatto, OAB/RS 70.287)
De ordem da Excelentíssima Senhora Marisa Gatelli, MM. Juíza Eleitoral desta Zona, INTIMO o partido Movimento Democrático BrasileiroMDB de Bom Princípio e seus responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, no
prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial ou requeira 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, 14 de fevereiro de 2019.
WILLYS CARDOZO BEZERRA,
Chefe de Cartório.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-43.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: São Sebastião do Caí
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ (ADV(S) JUNIOR FERNANDO DUTRA-OAB
51739)
RESPONSÁVEL(S) : DARCI JOSÉ LAUERMANN (ADV(S) JUNIOR FERNANDO DUTRA-OAB 51739), LUCIANO BALDESSARINI (ADV(S)
JÚNIOR FERNANDO DUTRA-OAB 51739)
Ciente.
Havendo irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pelo responsável pelo exame técnico, 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 (Res. TSE n.23.546/17,
art. 38).
São Sebastião do Caí, 14 de fevereiro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-56.2019.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - 2016
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
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CANDIDATO(S) : ANDREIA LUCIANE FLORES (ADV(S) VIVIANE DE FATIMA BLANCO-OAB 026133)
Ciente.
Uma vez que o processo de prestação de contas referido à fl. 03 se encontra com sentença transitada em julgado, não cabendo o seu
desarquivamento, recebo o presente como pedido de regularização da situação da candidata (Art. 73, §2º da Res. TSE 23.463/2015).
Proceda à atualização dos autos para a classe Petição- PET.
Publique Edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o MPE, bem como qualquer outro interessado possa impugná-la, no
prazo de três dias.
Após, proceda-se a análise técnica.
Caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar
no prazo de três dias, podendo juntar documentos e requerer o que seja de direito.
Havendo ou não a apresentação de defesa pelo prestador, os autos deverão ser remetidos ao Ministério Público Eleitoral para apresentação
de parecer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 67 da Res. TSE 23.463/2015.
Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos.
São Sebastião do Caí, 14 de fevereiro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-76.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: São Sebastião do Caí
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) DE BOM PRINCÍPIO
RESPONSÁVEL(S) : EDGAR DARIO MULLER E ANDRÉ RAUL PERSCH (ADV(S) ANDRÉ EDUARDO BONATTO-OAB 70287)
Vistos.
Acolho o Relatório de Exame da Prestação de Contas.
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a documentação e/ou apresentar
manifestação acerca do Relatório de Exame, sob pena de preclusão (art. 35, §3º, I c/c art. 35, § 9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017),
mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), podendo as partes requererem
cópia do respectivo relatório pelo endereço de e-mail: zon011@tre-rs.jus.br.
Registra-se que para a contagem do prazo não será aplicado o disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil, devendo o prazo ser
computado na forma do art. 224 deste diploma legal, conforme previsto no art. 7º da Res. TSE n. 23.478/2016.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, deverá o Cartório elaborar o parecer conclusivo de que trata o artigo 36 da Res. TSE n.
23.546/2017, com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 20 (vinte) dias (art. 37 da Res. TSE n.
23.546/2017).
São Sebastião do Caí, 14 de fevereiro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-32.2017.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE PORTÃO (ADV(S) VELFARES INACIO GIL DA SILVA-OAB 70058)
RESPONSÁVEL(S) : JUAREZ DA SILVA E SERGIO FREITAS (ADV(S) VINÍCIUS POLANCZYK-OAB 56.956)
Remetam-se os autos da prestação de contas para a Secretaria Judiciária do TRE-RS.
São Sebastião do Caí, 14 de fevereiro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 102-68.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Bom Princípio
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) DE BOM PRINCÍPIO (ADV(S) CESAR LUIZ BAUMGRATZ-OAB
22147)
RESPONSÁVEL(S) : RENATO JOSÉ KREWER E DANIEL LERMEN (ADV(S) CESAR LUIZ BAUMGRATZ-OAB 22147)
Vistos.
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, 14 de fevereiro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-24.2017.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupandi
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE TUPANDI (ADV(S) IVAN LUIZ STEFFENS-OAB 81183)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS VANDERLEI KERCHER E DARLEI OSVALDO FRANZEN (ADV(S) IVAN LUIZ STEFFENS-OAB 81183)
Ciente.
Registre-se no SICO - Sistema de Informações de Contas.
Intime-se o partido para proceder com o recolhimento do valor determinado ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 60, I, "b" da Res. TSE n.
23.464/2015.
São Sebastião do Caí, 14 de fevereiro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 011ª ZE

16ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2019 - 16 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-45.2018.6.21.0016
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LUCIANA FEDRIZZI RIZZON
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) JOÃO HENRIQUE LEONI RAMOS-OAB 82688, MARCO ANTÔNIO SARTURI MEZZOMO-OAB
64197, MORGANA MONTANARI-OAB 107987 E MÁRIO GREGOIRE TADDEUCCI-OAB 70254)
RESPONSÁVEL(S) : OVIDIO DEITOS E EDUARDO GASPARINI (ADV(S) JOÃO HENRIQUE LEONI RAMOS-OAB 82688, MARCO ANTÔNIO
SARTURI MEZZOMO-OAB 64197, MORGANA MONTANARI-OAB 107987 E MÁRIO GREGOIRE TADDEUCCI-OAB 70254), SELVINO
VALENTIN SEGAT
Vistos.
Considerando-se o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor determinado na decisão judicial, conforme comprovante juntado à fl. 112,
determino o arquivamento dos presentes autos, com as devidas anotações.
Intimem-se.
Caxias do Sul, 15 de fevereiro de 2019
LUCIANA FEDRIZZI RIZZON
Juíza Eleitoral da 016ª ZE

17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 010/2019 - 17ª ZE/RS
A Exma. Dra. Juliana Pasetti Borges, Juíza Eleitoral Substituta da 017ª Zona Eleitoral, de acordo com a listagem de eliminação de documentos
n. 001/2019, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento 0707/2016 do Sistema de Processo
Administrativo Eletrônico 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, a Dra. Juliana Pasetti Borges 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.
Cruz Alta, 14 de fevereiro de 2019.
JULIANA PASETTI BORGES,
Juíza Eleitoral Substituta.

19ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 004/2019
A Doutora CLEUSA MARIA LUDWIG, Juíza Eleitoral da 19ª Zona de Encruzilhada 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 Rodolfo Taborda, nº 100,
em Encruzilhada do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.464/15, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à(s)
Prestação(ões) de Contas Anual(is) - Exercício 2017, do(s) diretório(s) municipal(is).
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
- Progressitas (PP) de Encruzilhada do Sul.
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PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Encruzilhada do Sul-RS, 15 de fevereiro de 2019.
Eu, Sérgio Kowalczuk, Chefe de Cartório da 19 Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CLEUSA MARIA LUDWIG,
Juíza da 19ª Zona Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 005/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-05.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Amaral Ferrador
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) (ADV(S) JOSÈ RENATO VARGAS DOS SANTOS-OAB 87392)
RESPONSÁVEL(S) : OZY VIEGAS DE LACERDA, JOÃO SOLERME LACERDA VIEGAS, FÁBIO BAPTISTA BORGES E JÚLIO CÉSAR DE
VARGAS (ADV(S) JOSE RENATO VARGAS DOS SANTOS-OAB 87.392)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual o Diretório Municipal do Progressistas - PP de Amaral Ferrador, no exercício de 2017.
As contas foram apresentadas em cartório em 25/05/2018.
A agremiação partidária encontra-se devidamente representada por advogado, com procuração juntada aos autos.
Foi publicado o Edital nº 042/2018, nos termos do artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 e do artigo 31, §3º da Res. TSE 23.464/15, em 26/11/2018,
dando publicidade às contas, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações.
A Unidade Técnica designada, responsável pelo exame das contas, emitiu o Parecer Conclusivo onde não foram verificadas
irregularidades que comprometem a consistência e a regularidade da prestação de contas apresentada.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl.94).
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.464/2015, no mérito, e a Resolução TSE nº
23.546/2017, nas disposições processuais, que disciplinam as prestações 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, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada tempestivamente pelo Partido Politico em 25/05/2018.
A Unidade Técnica, à fls. 91/92, posicionou-se pela aprovação das contas prestadas, pois entendeu que não há irregularidades na prestação
de contas apresentada.
O Ministério Público Eleitoral opinou no mesmo sentido.
Constatada a conformidade das receitas e gastos com a movimentação constante dos extratos bancários e a integridade e confiabilidade da
movimentação financeira anual, a aprovação das contas é medida que se impõe.
Dado o exposto, com suporte nas disposições sobre mérito do art. 46, I da Res. TSE 23.464/15, JULGO APROVADAS, as contas do
PROGRESSISTAS - PP de Amaral Ferrador ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Encruzilhada do Sul, 14 de fevereiro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 006/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-29.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Partido Político - Órgão de Direção Municipal PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) RODRIGO LAWISCH ALVES-OAB 57135)
RESPONSÁVEL(S) : ANDERSON GOMES ESCOUTO, ALDAIR DOS SANTOS RODRIGUES E DINARA DOS SANTOS LEITE ESCOUTO
(ADV(S) RODRIGO LAWISCH ALVES-OAB 57135)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual do Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil - PC do B de Encruzilhada do Sul, no
exercício de 2017.
As contas foram apresentadas em cartório em 26/04/2018 (fls. 02/33).
A agremiação partidária encontra-se devidamente representada por advogado, com procuração juntada aos autos.
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Foi publicado o Edital nº 018/2018, nos termos do artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 e do artigo 31, §3º da Res. TSE 23.464/15, em 10/09/2018,
dando publicidade às contas, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações.
A Unidade Técnica emitiu relatório de Exame das Contas onde foram apondando documentos ausentes ou complementares necessários a
análise dos elementos da prestação de contas.
Intimados o órgão partidário e responsáveis, não se manifestaram (fl.47).
Sobreveio o Parecer Conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas, pois a Unidade Técnica entendeu que, no conjunto, as
inconsistência de natureza formal não comprometem o conhecimento da origem e a destinação das despesas.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.464/2015, no mérito, e a Resolução TSE nº
23.546/2017, nas disposições processuais, que disciplinam as prestações 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, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada tempestivamente pelo Partido Politico em 26/04/2018.
A Unidade Técnica, às fls. 53/54, posicionou-se pela aprovação com ressalvas das contas, pois entendeu que as falhas ou ausências
verificadas não comprometem a integralidade das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou no mesmo sentido.
Sendo assim, as impropriedades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à aferição da movimentação financeira realizada pelo órgão
partidário no período, é caso de aprovação das contas, com ressalvas, nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.464/2015,
que assim dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (…) II – pela aprovação com ressalvas,
quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes.
Dado o exposto, com suporte nas disposições sobre mérito do art. 46, II da Res. TSE 23.464/15, JULGO APROVADAS, COM RESSALVAS as
contas do Partido Comunista do Brasil - PC do B de Encruzilhada do Sul, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Encruzilhada do Sul, 14 de fevereiro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-59.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Amaral Ferrador
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JOSÈ RENATO VARGAS DOS SANTOS-OAB 87392)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS, CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA E ELUSA ARAUJO DA SILVA (ADV(S)
JOSÈ RENATO VARGAS DOS SANTOS-OAB 87392)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Amaral Ferrador, no
exercício de 2017.
As contas foram apresentadas em cartório em 24/04/2018.
A agremiação partidária encontra-se devidamente representada por advogado, com procuração juntada aos autos.
Foi publicado o Edital nº 011/2018, nos termos do artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 e do artigo 31, §3º da Res. TSE 23.464/15, em 13/07/2018,
dando publicidade às contas, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações.
A Unidade Técnica designada, responsável pelo exame das contas, emitiu o Parecer Conclusivo onde não foram verificadas
irregularidades que comprometem a consistência e a regularidade da prestação de contas apresentada.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl.84).
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.464/2015, no mérito, e a Resolução TSE nº
23.546/2017, nas disposições processuais, que disciplinam as prestações 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, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada tempestivamente pelo Partido Politico em 24/04/2018.
A Unidade Técnica, às fls. 79/81, posicionou-se pela aprovação das contas prestadas, pois entendeu não haver irregularidades na prestação
de contas apresentada.
O Ministério Público Eleitoral opinou no mesmo sentido.
Constatada a conformidade das receitas e gastos com a movimentação constante dos extratos bancários e a integridade e confiabilidade da
movimentação financeira anual, a aprovação das contas é medida que se impõe.
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Dado o exposto, com suporte nas disposições sobre mérito do art. 46, I da Res. TSE 23.464/15, JULGO APROVADAS, as contas do
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Amaral Ferrador ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Encruzilhada do Sul, 14 de fevereiro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-14.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) DAVID PRESTES BRAGA-OAB 98.193)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA TERESA DAMÉ TEIXEIRA, RACHEL RODRIGUES VIEGAS E SANDRO DE FREITAS PEREIRA (ADV(S) DAVID
PRESTES BRAGA-OAB 98.193)
Vistos.
Publique-se a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial na forma do art. 31º da Resolução TSE 23.546/2017.
Intimem-se a agremiação partidária para que se manifeste a respeito dos apontamento do relatório do Exame da Prestação de Contas às fls.
155/159 no prazo de 30 (trinta) dias.
Encruzilhada do Sul, 14 de fevereiro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-03.2018.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) KARIN MACHADO GARBELOTTO-OAB 23329)
RESPONSÁVEL(S) : ROGÉRIO MEDEIROS DE ÁVILA, FRED LUIZ TAVARES NUNES, HIRAN DOS SANTOS DUTRA E CLEOMAR
PEREIRA DAS NEVES (ADV(S) KARIN MACHADO GARBELOTTO-OAB 23329)
Vistos.
Ciente.
Acolho o relatório de exame das contas e determino a intimação do partido e responsáveis, para que se manifestem quanto ao teor do referido
exame no prazo de 30 (trinta) dias, consoante o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Jaguarão, 14 de fevereiro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-36.2017.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício
2016
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732 E TAMI TEIXEIRA
ASO-OAB 56543)
RESPONSÁVEL(S) : MANUEL NUNES MALLET E ANGELA ADRIANA JUNES PEREIRA (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB
47732 E TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543), ROSANGELA VELASQUES DA ROSA CÁCERES E JOSÉ VENERÁVEL CARDOSO PEREIRA
Vistos.
Ciente.
Acolho o relatório de exame das contas e determino a intimação do partido e responsáveis, para que se manifestem quanto ao teor do referido
exame no prazo de 30 (trinta) dias, consoante o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Diligências legais.
Jaguarão, 14 de fevereiro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE
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32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 8/2019
O Juiz Eleitoral da 32ª Zona de Palmeira das Missões-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Borges de Medeiros, 421,
em Palmeira das Missões, tramita a prestação de contas eleitoral do:
PROGRESSISTAS – PP DE PALMEIRA DAS MISSÕES, PC 132-40.2018.6.21.0032;
PRAZO: 3 DIAS para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, possa
apresentar impugnação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Palmeira das Missões-RS, 15 de fevereiro de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Gustavo Bruschi
Juiz Eleitoral.

33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.001/2019 - 33ªZE/RS
Classe Processo – PC Nº 87-33.2018.6.21.0033
Partes
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE PONTÃO
Responsável: LINDOMAR DOS SANTOS MARTINS
Responsável: PEDRO ROBERTO BOEIRA DA SILVA
ADV.: Patrícia Tapparello (OAB/RS 84.838)
Município: Pontão
Intimação da decisão da fl. 52.
Vistos. (...)intime-se o partido para que complemente a documentação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, § 2º, da Resolução TSE n.
23.553/2017.(...) Em 14/02/2019. Ana Paula Caimi Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N.002/2019 - 33ªZE/RS
Classe Processo – PC Nº 90-85.2018.6.21.0033
Partes
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE COXILHA
Responsável: JOSE LUIZ DEZORDI VICENZI
Responsável: LUCIMAR PORVENSI PIRES
ADV.: Euclides Serapio Ferreira (OAB/RS 9.388)
ADV.: Fábio Borba Ferreira (OAB/RS 58.913)
ADV.: Felipe Borba Ferreira (OAB/RS 86.032)
Município: Coxilha
Intimação da decisão da fl. 37.
Vistos. (...)intime-se o partido para que complemente a documentação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, § 2º, da Resolução TSE n.
23.553/2017.(...) Em 14/02/2019. Ana Paula Caimi Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N.003/2019 - 33ªZE/RS
Classe Processo – PC Nº 85-63.2018.6.21.0033
Partes
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE PONTÃO
Responsável: EURICO RIBEIRO DE CAMPOS
Responsável: MARIA DA APARECIDA RAMOS
ADV.: Patrícia Tapparello (OAB/RS 84.838)
Município: Pontão
Intimação da decisão da fl. 45.
Vistos. (...)intime-se o partido para que complemente a documentação no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 72, § 2º, da Resolução TSE n.
23.553/2017.(...) Em 14/02/2019. Ana Paula Caimi Juíza Eleitoral
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37ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2019 - 37 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-78.2018.6.21.0037
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA GAIER BALDINO
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
RESPONSÁVEL(S) : JOSE LEOMAR SOARES E PAULO ROGERIO MATTOS GOMES
Vistos.
Intime-se o partido para que complemente a documentação solicitada no relatório de exame preliminar, bem como preste os esclarecimentos
solicitados, no prazo de 20 dias.
Após, retornem os autos ao Examinador.
Diligências.
Rio Grande, 08 de fevereiro de 2019
FABIANA GAIER BALDINO
Juíza Eleitoral da 037ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2019 - 48ªZE/RS
Classe AP – Processo N. 295-40.2016.6.21.0048
Município: São Francisco de Paula
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Marcos André Aguzzolli
Thiago Carniel Teixeira
ADV: Renata Aguzzolli Proença (OAB/RS 99.949)
Vistos.
Junte-se aos autos as certidões atualizadas de antecedentes criminais dos réus.
São Francisco de Paula, 31 de janeiro de 2019
Vancarlo André Anacleto,
Juiz Eleitoral Substituto
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2019 - 48ªZE/RS
Classe RP – Processo N. 251-21.2016.6.21.0048
Município: São Francisco de Paula
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representados: Antônio Juarez Hampel Schilichting
Assis Tadeu Barbosa Velho
Coligação São Chico Nosso Amor
ADV: Augusto Tarradt VIlela (OAB/RS 99723)
Gustavo Ivan Tarradt Vilela
(sem representação nos autos)
Vistos.
Com o retorno da carta precatória e a ausência de localização do Representado Gustavo Ivan Tarradt Vilela, dê-se vista ao Ministério Pùblico
Eleitoral.
São Francisco de Paula, 08 de fevereiro de 2019
Vancarlo André Anacleto,
Juiz Eleitoral Substituto
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2019 - 48ªZE/RS
Classe AP – Processo N. 238-22.2016.6.21.0048
Município: São Francisco de Paula
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Gustavo Ivan Tarradt Vilela
(sem representação nos autos)
Vistos.
Com o retorno da carta precatória e a ausência de localização do Réu Gustavo Ivan Tarradt Vilela, dê-se vista ao Ministério Pùblico Eleitoral.
São Francisco de Paula, 08 de fevereiro de 2019
Vancarlo André Anacleto,
Juiz Eleitoral Substituto
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55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 011/2019
O Dr. Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 55ª Zona de Taquara-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 Ernesto Alves n. 1780,
em Taquara, neste Cartório Eleitoral, foram recebidos processos de prestação de contas relativos às eleições de 2018 de diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, de Parobé.
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, de Parobé.
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, de Taquara.
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, de Riozinho.
PROGRESSISTAS – PP, de Rolante.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, ou Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Taquara-RS, 15 de Fevereiro de 2019.
Eu, Simone Krás Amoretti, Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Frederico Menegaz Conrado,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 31/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 62-51.2018.6.21.0055
EXECUÇÃO - PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
AUTOR(S) : MPE
APENADO(S) : VANDRO DA SILVA (ADV(S) JULIO CEZAR GARCIA JUNIOR-OAB 75972)
Vistos.
Trata-se de pedido de conversão da pena de prestação de serviço à comunidade em outra do mesmo gênero assim como de possibilidade de
parcelamento do pagamento da pena de prestação pecuniária.
O MP manifestou-se pelo indeferimento dos pleitos.
É o relatório. Decido.
Quanto ao pedido de conversão da PSC, o condenado sustenta que trabalha como representante comercial e que seus horários de trabalho
tornam inviável o cumprimento da PSC, visto que chega a passar cerca de 2 semanas viajando, motivo pelo qual postula a conversão em
prestação pecuniária ou entrega de cestas básicas.
Estou indeferindo o pedido.
Em que pese a alegada dificuldade no cumprimento da PSC, certo é que esta se trata de uma sanção do Estado ao crime praticado pelo
condenado, não havendo o pressuposto, para a sua validade, que a execução não acarrete determinados contratempos. Pelo contrátrio, a
dificuldade do cumprimento da pena e a necessidade de adaptação do condenado à execução é inerente a sua própria natureza.
Além disso, a alternativa sugerida pelo apenado, no sentido de pagar outra pena pecuniária, vai de encontro ao seu outro pedido. Ora, o
condenado já foi condenado ao pagamento de prestação pecuniária de 16 salários mínimos, tendo requerido o seu parcelamento em 16
prestações mensais, alegando impossibilidade de pronto pagamento. Ou seja, se não possui condições de pagar a prestação pecuniária já
imposta, evidentemente não possui condições de pagar outra, conforme pretendido.
Uma outra alternativa a PSC seria a limitação de finais de semana. Contudo, tal espécie de pena restritiva de direitos sequer foi cogitada pelo
condenado e observa-se que, de igual forma, encontraria incompatibilidade com o seu alegado labor.
Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PSC.
Outrossim, DEFIRO O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA nos moldes postulados
Intime-se, devendo o condenado apresentar-se no Cartório Eleitoral para dar início ao cumprimento das penas impostas no prazo de 15 dias,
sob pena de restabelecimento da pena de prisão.
DL.
Taquara, 12 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-10.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
INTERESSADO(S) : ALDOR FERREIRA E ENOR ANTONIO COLOMBO (ADV(S) JULIO CEZAR-OAB 23697), VIVALDINO PIRES DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JÚLIO CESAR-OAB 23.697)
Vistos, etc.
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I- RELATÓRIO: Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de RIOZINHO/RS,
referente ao exercício financeiro de 2015.
Publicado edital n. 010/2016 de publicidade das contas, não houve impugnação, fl. 28.
Intimado do parecer exame preliminar das contas, não houve manifestação, fl. 34v.
Certificada irregularidade na representação processual, intimadas as partes, trazidas procurações e decretada revelia para a parte Vivaldino
Pires da Silva, fls. 52 e 56.
Foi exarado parecer conclusivo pela aprovação das contas uma vez que os documentos apresentados refletem a escrituração contábil e a
movimentação financeira e patrimonial do partido (fls. 54 e v.). O Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação
das contas (fl. 57).
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
tempestivamente, em atendimento ao art. 28, da Resolução do TSE n. 23.432/2014. 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 PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de RIOZINHO/RS,
relativas ao exercício de 2015, com fulcro no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 14 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 33/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-97.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
INTERESSADO(S) : FRANCISCO ASSIS DA SILVA E ELOISA ELENA DA SILVA (ADV(S) JOSÉ VALDINEI CARDOSO-OAB 106230)
PARTIDO(S) : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PAROBÉ (ADV(S) AIDA CORETI DA SILVA NUNES-OAB 97.923 E JOSÉ
VALDINEI CARDOSO-OAB 106230)
Vistos, etc.
1- RELATÓRIO: Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, do município de
PAROBÉ/RS, referente ao exercício financeiro de 2015.
O partido prestou contas após notificação, conforme prevê o art. 30, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado edital n. 23/2016 de publicidade das contas, não houve impugnação, fl. 35.
Intimado o partido do exame preliminar das contas, decorreu o prazo sem manifestação, fl. 39v.
Certificada irregularidade na representação processual, intimadas as partes, foram trazidas as procurações aos autos, fls. 48/49.
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. 50 e verso). O Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação das contas (fl. 54).
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 em 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 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, do município de PAROBÉ/RS,
relativas ao exercício de 2015, com fulcro no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 14 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-33.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD (ADV(S) JANETE KRUPP LINDEN-OAB 52119 E JENIFER MICHELLE
MATZENBACHER-OAB 84257)
RESPONSÁVEL(S) : JULIANO FERREIRA DA SILVA E JULIARA FERREIRA DA SILVA (ADV(S) JENIFER MICHELLE MATZENBACHEROAB 84257)
Vistos, etc.
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I- RELATÓRIO: Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do município de ROLANTE/RS,
referente ao exercício financeiro de 2015.
Publicado edital n. 011/2016 de publicidade das contas, não houve impugnação, fl. 42v.
Intimado do parecer exame preliminar das contas, não houve manifestação, fl. 55.
Certificada irregularidade na representação processual, intimadas as partes, foram trazidas as procurações aos autos, fls. 59/61.
Foi exarado parecer conclusivo pela aprovação das contas uma vez que os documentos apresentados refletem a escrituração contábil e a
movimentação financeira e patrimonial do partido (fls. 65/67). O Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação
das contas (fl. 69).
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
tempestivamente, em atendimento ao art. 28, da Resolução do TSE n. 23.432/2014. 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.
Ainda que tenha sido expedido parecer exame das contas, sem a intimação e juntada de novos documentos, tenho, com base no relatório
conclusivo, como sanadas as questões sobre a origem das receitas.
III- DISPOSITIVO: Isso posto, APROVO as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do município de ROLANTE/RS, relativas ao
exercício de 2015, com fulcro no art. 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 14 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 35/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-86.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - Prestação de Contas - De Candidato - 2008
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : MÁRCIA TERESINHA FUCILINI
MUNICÍPIO(S) : PAROBÉ/RS
SENTENÇA
I. RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do(a) Sr(a). MÁRCIA TERESINHA FULCILINI, candidato(a) ao cargo de vereador às Eleições de 2008 no
Município de Parobé/RS.
As contas foram prestadas intempestivamente em 16 de Fevereiro de 2016, com a documentação pertinente.
A equipe técnica da Justiça Eleitoral, após análise pormenorizada, emitiu parecer pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela aprovação das contas.
É o relatório.
Decido.
II. FUNDAMENTAÇÃO
Verifica-se que a prestação de contas é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação financeira tampouco de emissão de
recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, havendo manifestação favorável à aprovação por parte da equipe
técnica e do Ministério Público Eleitoral, os quais demonstraram a inexistência de vícios que comprometam a regularidade das contas.
III. DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS as contas, com fundamento no art. 40, inciso I da Resolução TSE nº 22.715/2008. Determino a
regularização do cadastro do(a) candidato(a) no sistema ELO com o lançamento do ASE 272-2.
Registre-se. Intimem-se. Publique-se.
Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.
Taquara, 14 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 016/2019 - 057 ZE
PROCESSO Nº: 1-53.2019.6.21.0057
Prestação de Contas Eleitoral
PROTOCOLO Nº 61.856/2018
PARTIDO: PDT – BARRA DO QUARAÍ (Adv Cjosé Nery Corrêa Pereira Jr. OAB/RS 69.253)
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME PARTIDO POLÍTICO
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME PARTIDO POLÍTICO
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Da não apresentação de contas
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O Extrato da prestação de contas apresentado pelo partido, fls. 04/07, não é do Partido Democrático Trabalhista (PDT) da Barra do Quaraí,
mas sim do Partido dos Trabalhadores (PT). Diante deste equívoco, o partido deve apresentar o extrato de prestação de contas do PDT e
incluí-lo no sistema SPCE.
Somente após providência será possível proceder à análise das contas eleitorais do partido.
2. CONCLUSÃO
Nos termos do art. 72, da Resolução nº 23.553/2017, intime-se o Partido Político para que regularize a prestação de contas, nos termos do
parecer, em três dias.
Daniela Mattos da Silva Mello
Chefe de Cartório

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-22.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - PELOTAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA-OAB 33296)
RESPONSÁVEL(S) : MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA E JÚLIO CESAR AMARAL MOURÃO (ADV(S) MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA-OAB
33296)
Vistos.
Defiro o prazo de 15 (quinze) dias pleiteado pelo partido, para juntada das declarações fornecidas pelos órgãos de direção nacional e estadual
do PDT.
Encerrado o prazo, com ou sem a juntada dos documentos, encaminhem-se os autos à análise técnica para emissão de parecer conclusivo.
Dil.
Pelotas, 14 de fevereiro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-38.2018.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) CRISTIANO GONZALEZ-OAB 86625)
RESPONSÁVEL(S) : MARIO PAULO BUSS, WERENA LUBKE LUBKE E RONI FERNANDO BUSS
Vistos.
Considerando que as contas foram julgadas aprovadas, oficie-se aos órgãos de direção nacional e estadual do partido, para que restabeleçam
os repasses das cotas do fundo partidário ao Progressistas de Turuçu.
Após, arquivem-se.
Pelotas, 14 de fevereiro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 199-86.2016.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (ADV(S) ANTONIO CARLOS MACIEL LUZARDI-OAB 55630)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO PEDRO NUNES E LUIZ GONZAGA MEDEIROS RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela União, objetivando o recebimento dos valores que o Partido Popular Socialista de
Pelotas foi condenado a recolher ao Tesouro Nacional, nestes autos de prestação de contas partidárias, referentes ao exercício 2015.
Atualize-se a autuação, para que conste a União como exequente e o partido como executado.
Considerando a planilha de cálculo apresentada pela AGU, intime-se o executado para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento de R$
33.557,10 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), referente à condenação a que foi submetido por decisão
transitada em julgado nos presentes autos. Alerte-se que, não efetuado o pagamento voluntário no prazo estipulado, o montante da
condenação será acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado também no percentual de 10%, na forma do § 1º do art. 523 do
CPC.
A intimação do partido deverá ser realizada na pessoa de seu presidente, mediante correspondência expedida na modalidade AR/MP, nos
termos do art. 513, § 2º, CPC.
Quanto ao pedido formulado no ofício de fl. 249, tendo vista que o partido foi intimado do acórdão que manteve a condenação ao recolhimento
de valores ao Tesouro em 06/12/2017 (f. 204) e que, portanto, houve o transcurso do prazo previsto no § 2º do art. 2º da Lei n. 10.522/2002
sem o pagamento do débito, determino a inscrição do Partido Popular Socialista de Pelotas no Cadin, com fulcro no art. 60, inciso I, "b", da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
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Intime-se pessoalmente a União.
Dil.
Pelotas, 14 de fevereiro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - 62ª ZE/RS
O excelentíssimo senhor Marcel Andreata de Miranda, juiz eleitoral Substituto da 62ª zona, de acordo com a listagem de eliminação de
documentos nº 011355/2019, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento nº 011462/2019 do
Sistema de Processo Administrativo Eletrônico 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 da
62ª Zona eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração/fragmentação.
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.
Marau-RS, 15 de fevereiro de 2019.
Eu, Rodrigo Fernando Gerardi, Chefe de Cartório Substituto da 62ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARCEL ANDREATA DE MIRANDA,
Juiz Eleitoral Substituto da 62ª Zona Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 007/2019 - 62 ZE/RS
O Doutor Marcel Andreata de Miranda, Juiz Eleitoral Substituto da 62ª Zona de Marau-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 Irineu Ferlin,858, em
Marau, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, a
prestação de Contas Final do diretórios municipais referente ao 1° Turno e 2° Turno das Eleições Gerais de 2018.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas finais do seguinte partido político:
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Marau/RS – 1° Turno
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Camargo/RS – 2° Turno
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 apresentar impugnação das contas.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o senhor juiz eleitoral mandou publicar o presente edital, que vai afixado no
local de costume.
Marau-RS, 15 de fevereiro de 2019.
Eu, Rodrigo Fernando Gerardi, Chefe de Cartório Substituto da 62ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARCEL ANDREATA DE MIRANDA
Juiz Eleitoral Substituto da 62ª Zona

64ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA N. 02, DE 12 FEVEREIRO DE 2019 - 064ª ZE/RS
Estabelece a dispensa do recolhimento de multa aplicada em razão de alistamento tardio de eleitor e/ou ausência às urnas, diante da
inexistência de agência do Banco do Brasil nos municípios que compreendem a 064ª ZE;
A Dra. Marilene Parizotto Campagna, Juíza Eleitoral da 064ª ZE – Rodeio Bonito/RS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a informação recebida por este juízo eleitoral, por meio do Ofício-Circular SCRE n. 013/17, dando conta de que a partir de
11/12/2017 será obrigatória a utilização da GRU Simples, pagável exclusivamente em agências do Banco do Brasil, para o recolhimento de
espécie/valor de multa aplicada no âmbito da Justiça Eleitoral, para valores inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais);
CONSIDERANDO que a multa administrativa aplicada em caso de eleitor que deixar de votar e não justificar a ausência às urnas no prazo de
60 dias ou de realizar o alistamento eleitoral dentro do prazo legal, quando fixada em seu valor máximo, será de R$ 3,51 (três reais e cinquenta
e um centavos);
CONSIDERANDO que nenhum dos municípios que compõem a 064ª ZE possui agência do Banco do Brasil e que não é possível realizar o
pagamento da GRU Simples nas agências dos Correios;
CONSIDERANDO que o exercício da cidadania é fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1°, II, da Constituição Federal de 1988),
estando diretamente relacionada ao regular exercício dos direitos políticos pelos eleitores;
CONSIDERANDO a ausência de proporcionalidade e razoabilidade em exigir do eleitor que percorra mais de 50 km (percurso de ida e volta
até o Município de Seberi/RS) para realizar o pagamento de multa referente à ausência ao pleito e/ou alistamento eleitoral tardio, que, quando
aplicada em seu valor máximo, será de R$ 3,51 (três reais e cinquenta e um centavos);
CONSIDERANDO a orientação recebida da Seção de Inspeção e Correição – SICOR, órgão da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE/RS,
quando da realização da inspeção ordinária em 30/01/2019;
RESOLVE:
Art. 1º Os eleitores que comparecerem a 064ª Zona Eleitoral – Rodeio Bonito/RS para realizar as operações de alistamento, transferência,
revisão e/ou emissão de segunda via e que possuam débitos com a Justiça Eleitoral referentes a multas aplicada em razão da não observância
do prazo legal para alistamento (“alistamento tardio”) e/ou por ter deixado de votar e apresentar justificativa no prazo legal (“ausência às
urnas”), ficam dispensados do recolhimento da respectiva multa administrativa.
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§1º Fica também dispensado do recolhimento da multa administrativa o eleitor que não votou e/ou apresentou justificativa no prazo legal
(“ausência às urnas”) e que compareça, pessoalmente, ao Cartório Eleitoral, portando documentos de identificação e requerendo a
regularização de sua situação cadastral.
§2º Caberá ao Cartório Eleitoral da 064ª Zona Eleitoral – Rodeio Bonito efetuar, de ofício, o lançamento do ASE 078 (quitação de multa),
motivo/forma 2 (dispensa de recolhimento) no cadastro dos eleitores mencionados no caput e §1º, antes da realização do respectivo
atendimento.
Art. 2º Os requerimentos de dispensa de recolhimento de multa aplicada pela Justiça Eleitoral por violação a outras normas eleitorais, com
exceção das hipóteses mencionadas no artigo anterior, serão analisadas casuisticamente por este juízo.
Art. 3º Revoga-se a Portaria 01/2019, de 4 de fevereiro de 2019.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a ser realizada no mural físico do cartório e no DEJERS.
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA,
Juíza Eleitoral da 64ª ZE.

72ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2019 - 72 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: Cart – 2-90.2019.6.21.0072
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: LINIANE MARIA MOG DA SILVA
Advogados: Laila Greyce Correa Nunes - OAB/RS 107.671 e Douglas Oliveira Donin - OAB/RS 70.754, Caetano Cuervo Lo Pumo - OAB/RS
51.726, Francisco Tiago Duarte Stockinger - OAB/RS 48.799 e Everson Alves dos Santos - OAB/RS 104.318
Vistos.
Em cumprimento a carta de ordem SJ/CORIP/SCCOP n. 10/2019, referente ao processo n. 0603255-93.2018.6.21.0000, designo audiência de
oitiva das testemunhas arroladas no Id. n. 1869983, para o dia 28/02/2019, às 14h30min, na sala de audiências da 3ª Vara Cível de Viamão,
Rua Bento Gonçalves, n.90 - Prédio Anexo - 2º andar.
Intimem-se por nota expediente no DEJERS os advogados do Sr. Jessé Sangali (Laila Greyce Correa Nunes - OAB/RS 107.671 e Douglas
Oliveira Donin - OAB/RS 70.754) e do PSDB de Viamão (Caetano Cuervo Lo Pumo - OAB/RS 51.726, Francisco Tiago Duarte Stockinger OAB/RS 48.799 e Everson Alves dos Santos - OAB/RS 104.318).
Efetue-se também contato telefônico informando a data de audiência, o qual deverá ser certificado nos autos.
A(s) testemunha(s) deve(m) ser trazida(s)/intimadas(s) pela(s) parte(s) que a(s) arrolou(ram). Após a audiência, devolva-se por meio eletrônico
ao Egrégio TRE-RS e arquivem-se os autos.
Viamão, 15 de fevereiro de 2019.
LINIANE MARIA MOG DA SILVA
Juíza Eleitoral da 072ª ZE

86ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019
PROCESSO CLASSE: PC 21-88.2018.6.21.0086
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Três Passos
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER WERLE.
PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (ADV ANGELO ELOCIR ZENI OAB 69850)
RESPONSÁVEL: ZIGOMAR ANTONIO VIEIRA - PRESIDENTE, MARLON REGIS GONÇALVES - TESOUREIRO E LIRIO LUIZ NEULAND
(ADV ANGELO ELOCIR ZENI OAB 69850)
De ordem da Exma. Sra. Dra. Sucilene Engler Werle, juíza eleitoral desta 86ª ZE, INTIMO o Diretório Municipal do PC do B de Três Passos,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 13, inc. II da Res. TRE nº 298/2017, promova o pagamento do valor de R$ 1.460,00
(mil quatrocentos e quarenta reais), acrescido do valor da multa imposta, tudo devidamente corrigido pela taxa de juros, nos termos da decisão
transitada em julgado ou requeira seu parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal – CADIN e tomadas as demais providências cabíveis para a execução do título judicial. Ramoni Muriel Alves Teleken, Chefe
de Cartório - 86ªZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019.
PROCESSO CLASSE: PC 30-50.2018.6.21.0086
PRESTAÇÃO DE CONTAS -EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
PROCEDÊNCIA: Esperança do Sul
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER WERLE.
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV DARLAN VARGAS OAB 71877)
RESPONSÁVEL: JANDIR BIRK- PRESIDENTE,DILES BIRK- TESOUREIRA (ADV DARLAN VARGAS OAB 71877)
De ordem da Exma. Sra. Dra. Sucilene Engler Werle, juíza eleitoral desta 86ª ZE, INTIMO o Diretório Municipal do PDT de Esperança do Sul,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 13, inc. II da Res. TRE nº 298/2017, promova o pagamento do valor de R$ 348,00
(trezentos e quarenta e oito reais), acrescido do valor da multa imposta, tudo devidamente corrigido pela taxa de juros, nos termos da decisão
transitada em julgado ou requeira seu parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal – CADIN e tomadas as demais providências cabíveis para a execução do título judicial. Ramoni Muriel Alves Teleken, Chefe
de Cartório - 86ªZE.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2019 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-40.2018.6.21.0086
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAIS 2018 - DIRETÓRIO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Bom Progresso
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER WERLE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) NADER ALI UMAR-OAB 86311)
RESPONSÁVEL(S) : DOUGLAS HENRIQUE LENS DIESEL - PRESIDENTE E JOSIANE CONCEIÇÃO CAMILLO - TESOUREIRA (ADV(S)
NADER ALI UMAR-OAB 86311)
I - RELATÓRIO:
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORIAS –ELEIÇÕES 2018 - apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de
Bom Progresso/RS.
As contas foram apresentadas em 07/12/2018 (fls.10).
Foi publicado o edital de prestação de contas, dando publicidade à apresentação das contas, e não houve impugnações (fl. 25 e 26).
O examinador das contas designado por este juízo constata, em seu parecer conclusivo, a não abertura de conta bancária para movimentação
financeira de campanha conforme Art. 10 § 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017 (fl.31 e 32).
Com vista, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral que sejam julgadas não prestadas as contas (fl. 33 e 33v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Lei n. 9.504/1997 (com alterações da Lei n. 13.165/2015).
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas é intempestiva e, embora tenha sido instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 56 da
Resolução TSE n. 23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas. Não há como concluirmos que os demonstrativos apresentados
retratam a movimentação financeira do partido.
O partido não comprovou por extratos bancários a ausência de movimentação financeira na campanha eleitoral 2018, pois não abriu conta
bancária para os registros financeiros de campanha.
A jurisprudência do TRE/RS está pelo não julgamento das contas como não prestadas quando acompanhadas da maioria dos documentos
previstos na Resolução que regulamenta a prestação de contas, vejamos:
RE - Recurso Eleitoral n 76631 - Rio Grande/RS ACÓRDÃO de 21/01/2014
Relator(a) DESA. FABIANNE BRETON BAISCH
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 12, Data 23/01/2014, Página 3
Recurso. Prestação de contas de candidato. Eleições 2012.
A entrega das contas, acompanhada da maioria dos documentos previstos no art. 40 da Resolução TSE n. 23.376/12, não permite enquadrálas como não prestadas.
Possibilidade da juntada de documentos em grau de recurso. Submissão a novo exame técnico contábil pela Secretaria de Controle Interno e
Auditoria. Peculiaridades do caso concreto para entender esgotadas as oportunidades de manifestação do recorrente. Juízo de rejeição da
prestação consubstanciado em pontos suficientemente contraditados.
Existência de fundo de caixa acima do limite legal que constitui irregularidade grave e insanável. Contas prestadas, todavia desaprovadas.
Provimento negado.
Decisão:
Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, declarando a sentença para entender como prestadas as contas e julgálas desaprovadas.
(Grifei).
Quanto à ausência de conta bancária de campanha, trata-se de irregularidade grave e insanável. Segue jurisprudência:
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 56828 - SÃO PAULO - SP
Acórdão de 30/10/2018
Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233, Data 26/11/2018, Página 59/60
Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reduzir a sanção de suspensão das cotas do fundo
partidário para o período de 1 (um) mês.
2. Nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta bancária específica
de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
3. No caso, o Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária comprometeu a confiabilidade da prestação de contas
do recorrente, razão pela qual a desaprovou. Dessa forma, o acórdão regional está alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de que
referida omissão é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovaçãodas contas. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
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(Grifei).
III – DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Bom
Progresso/RS, relativas as Eleições Gerais 2018, nos termos do art. 77, III da Res. TSE 23.553/2017.
Determino também a Suspensão do Recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 03 (três) meses conforme Art. 77 § 6º da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Não havendo recursos, arquive-se.
Dil.
Três Passos, 14 de fevereiro de 2019
SUCILENE ENGLER WERLE
Juíza Eleitoral da 086ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2019 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 68-62.2018.6.21.0086
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Esperança do Sul
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER WERLE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE ESPERANÇA DO SUL (ADV(S) DARLAN VARGAS -OAB 71877)
RESPONSÁVEL(S) : JANDIR BIRK - PRESIDENTE E DILES BIRK - TESOUREIRO (ADV(S) DARLAN VARGAS -OAB 71877)
I - RELATÓRIO:
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORIAS –ELEIÇÕES 2018 - apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT –
Esperança do sul/RS.
As contas foram apresentadas em 10/12/2018 (fls.11).
Foi publicado o edital de prestação de contas, dando publicidade à apresentação das contas, e não houve impugnações (fl. 19 e 20).
O examinador das contas designado por este juízo constata, em seu parecer conclusivo, a não abertura de conta bancária para movimentação
financeira de campanha conforme Art. 10 § 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017 (fl.27 e 28).
Com vista, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral que sejam julgadas não prestadas as contas (fl. 29 e 29v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Lei n. 9.504/1997 (com alterações da Lei n. 13.165/2015).
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas é intempestiva e, embora tenha sido instruída com os demonstrativos e demais documentos arrolados no art. 56 da
Resolução TSE n. 23.553/2017, estando suas peças devidamente assinadas. Não há como concluirmos que os demonstrativos apresentados
retratam a movimentação financeira do partido.
Já que, o partido não comprovou por extratos bancários a ausência de movimentação financeira e estimável em dinheiro na campanha eleitoral
2018, pois não abriu conta bancária para os registros financeiros de campanha.
A jurisprudência do TRE/RS está pelo não julgamento das contas como não prestadas quando acompanhadas da maioria dos documentos
previstos na Resolução que regulamenta a prestação de contas, vejamos:
RE - Recurso Eleitoral n 76631 - Rio Grande/RS ACÓRDÃO de 21/01/2014
Relator(a) DESA. FABIANNE BRETON BAISCH
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 12, Data 23/01/2014, Página 3
Recurso. Prestação de contas de candidato. Eleições 2012.
A entrega das contas, acompanhada da maioria dos documentos previstos no art. 40 da Resolução TSE n. 23.376/12, não permite enquadrálas como não prestadas.
Possibilidade da juntada de documentos em grau de recurso. Submissão a novo exame técnico contábil pela Secretaria de Controle Interno e
Auditoria. Peculiaridades do caso concreto para entender esgotadas as oportunidades de manifestação do recorrente. Juízo de rejeição da
prestação consubstanciado em pontos suficientemente contraditados.
Existência de fundo de caixa acima do limite legal que constitui irregularidade grave e insanável. Contas prestadas, todavia desaprovadas.
Provimento negado.
Decisão:
Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, declarando a sentença para entender como prestadas as contas e julgálas desaprovadas.
(Grifei).
Quanto à ausência de conta bancária de campanha, trata-se de irregularidade grave e insanável. Segue jurisprudência:
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 56828 - SÃO PAULO - SP
Acórdão de 30/10/2018
Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233, Data 26/11/2018, Página 59/60
Ementa:
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DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reduzir a sanção de suspensão das cotas do fundo
partidário para o período de 1 (um) mês.
2. Nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 7º, § 2º, da Res.-TSE nº 23.463/2015, a abertura de conta bancária específica
de campanha é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
3. No caso, o Tribunal Regional entendeu que a ausência de abertura de conta bancária comprometeu a confiabilidade da prestação de contas
do recorrente, razão pela qual a desaprovou. Dessa forma, o acórdão regional está alinhado ao entendimento desta Corte no sentido de
que referida omissão é vício grave e relevante que, por si só, enseja a desaprovaçãodas contas. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
(Grifei).
III – DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista- PDT – de Esperança do Sul relativas
as Eleições Gerais 2018, nos termos do art. 77, III da Res. TSE 23.553/2017.
Determino também a Suspensão do Recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 03 (três) meses conforme Art. 77 § 6º da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Não havendo recursos, arquive-se.
Dil.
Três Passos, 14 de fevereiro de 2019
SUCILENE ENGLER WERLE
Juíza Eleitoral da 086ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2019 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-40.2017.6.21.0086
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Esperança do Sul
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER WERLE
EXECUTADO(S) : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- PMDB- ESPERANÇA DO SUL (ADV(S) MARCELO
CARDOSO TRINDADE-OAB 19512)
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADV(S) DAVI BRESSLER-OAB)
RESPONSÁVEL(S) : ADELAR JOAQUIM CHECHI E SILDO SCHUCH (ADV(S) MARCELO CARDOSO TRINDADE-OAB 19512)
Vistos.
Diante dos comprovantes de pagamento apresentados (fls. 115 e 116) que correspondem à integralidade do valor devido, DECLARO cumprida
a obrigação, nos termos do art. 924, inc. II do CPC e, EXTINTA a execução.
Intime-se o Partido por nota de expediente, a União por carta com aviso de recebimento e o Ministério Público Pessoalmente.
Diligências legais.
Após, arquive-se.
Três Passos, 14 de fevereiro de 2019
SUCILENE ENGLER WERLE
Juíza Eleitoral da 086ª ZE

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-74.2017.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS DE ARROIO GRANDE (ADV(S) CARLA BEATRIZ VIANNA BRASIL-OAB 78735)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA ANGÉLICA AFONSO CARDOZO, LUIZ AUGUSTO MENDES E JOSÉ ROBERTO HERNANDES DA SILVA
Vistos.
Considerando a manifestação apresentada pelo Diretório Estadual do Progressistas em resposta à Carta de Intimação n. 04/2019 (fls. 308/310)
– a qual informou a este juízo a inexistência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado –, determino a INTIMAÇÃO do Diretório
Municipal do PP de Arroio Grande, na figura do seu advogado (publicação no DEJERS) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 17.347,79 (dezesete mil trezentos e quarenta e sete reais, com setenta e nove
centavos) – valor determinado na decisão de fls. 297/301, devidamente transitada em julgada – ou requeira o seu parcelamento, sob pena
de ser inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), nos termos artigo 60, inciso I, alínea b, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017 e artigo 13, inciso II, da Resolução TRE-RS n.º 298/2017, bem como encaminhamento dos autos à AdvocaciaGeral da União (AGU), para que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, nos termos do artigo 61 da Resolução
TSE n.º 23.546/2017 e demais dispositivos do Código de Processo Civil (CPC).
Em não havendo o pagamento no prazo estipulado, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Eleitoral.
Diligências legais.
Arroio Grande, 14 de fevereiro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-46.2015.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) PEDRO JAIME BITENCOURT JÚNIOR-OAB 16921)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTOPHER DOS SANTOS, JOSIANE NUNES LIMA, GABRIEL BEZERRA SANTOS E MADELAINE ANDREULHETE
MENDES
Considerando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada do Aviso de Recebimento da Carta de Intimação n. 73/2018 sem
que o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores informasse a este juízo a inexistência de repasses destinados ao órgão partidário
sancionado, determino a INTIMAÇÃO do Diretório Municipal do PT de Arroio Grande, na figura do seu advogado (publicação no
DEJERS) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.310,00 (mil
trezentos e dez reais) – valor determinado na decisão de fls. 212/215, devidamente transitada em julgado – ou requeira o seu
parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), nos termos artigo
60, inciso I, alínea b, da Resolução TSE n.º 23.546/2017 e artigo 13, inciso II, da Resolução TRE-RS n.º 298/2017, bem como
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União (AGU), para que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial,
nos termos do artigo 61 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 e demais dispositivos do Código de Processo Civil (CPC).
Diligências legais.
Arroio Grande, 14 de fevereiro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-90.2018.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE HERVAL (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
RESPONSÁVEL(S) : AMADO BERNI MARTINS E IÁDIA MARTINS PERES (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral do Partido Trabalhista Brasileiro de Herval/RS, relativa às Eleições Gerais de 2018.
As contas foram prestadas em 24 de janeiro de 2019 (fl. 09) e a sua apresentação foi publicada através de Edital nº 01/2019, em 28 de janeiro
de 2019, tendo o prazo legal transcorrido sem impugnação, conforme certidão de fl. 31.
Após análise das contas, a Unidade Técnica responsável pelo exame emitiu Parecer Conclusivo (fl. 33/34), manifestando-se pela
desaprovação das contas prestadas, em virtude da não abertura de conta bancária específica para a eleição, contrariando determinação legal.
O Ministério Público Eleitoral, na esteira da Unidade Técnica, emitiu parecer pela desaprovação das contas (fl. 36).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
A análise técnica foi efetuada de acordo com as normas estabelecidas na Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.553/2017. A
obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais por parte dos diretórios municipais decorre do disposto no artigo 48, inciso II, alínea d,
da referida Resolução.
Verifica-se que a entrega foi intempestiva e, no procedimento formal, houve descumprimento dos requisitos legais, restando ausentes
documentos indispensáveis.
Registre-se que, ao analisar os autos e os sistemas disponíveis, constatou-se que não houve a entrega da prestação de contas parcial
obrigatória, desrespeitando o estabelecido no art. 50, II, §4o da Res. TSE nº 23.553/2017, configurando impropriedade e violação à dispositivo
legal.
Realizada a análise técnica das contas, restou constatada a não abertura de conta bancária específica para as Eleições 2018 – requisito
essencial ao exame de contas – violando obrigação expressa no art. 10 da resolução aplicável.
“Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.”
Como consequência da não abertura de conta bancária, as presentes contas não foram instruídas com os documentos exigidos pela
resolução, tais como os extratos de conta bancária, violando normativa do art. 56, II, a.
“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;”
A ausência de movimentações não justifica a omissão aqui apontada, uma vez que a abertura da conta específica é requisito essencial ao
exame das contas, tornando impossível a aferição da correção dos valores (ou ausência de valores) declarados na prestação de contas, bem
como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais.
Tal circunstância configura irregularidade grave, razão pela qual, acolhendo parecer ministerial, entendo que cabe a desaprovação das contas,
nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
“Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;”
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Em prestígio à proporcionalidade e à razoabilidade, deixo de aplicar a sanção de suspensão da cota do Fundo Partidário prevista no art. 77,
§4o da resolução, uma vez constatada a ausência de movimentação financeira durante o período eleitoral.
Isso posto, DESAPROVO as contas do partido acima qualificado, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do artigo 77, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017, ante os fundamentos consignados.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Arroio Grande, 14 de fevereiro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-68.2018.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE HERVAL (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO CÉSAR MARTINS CARVALHO E DANIEL SOARES XAVIER (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB
79730)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral do Movimento Democrático Brasileiro de Herval/RS, relativa às Eleições Gerais de 2018.
As contas foram prestadas em 24 de janeiro de 2019 (fl. 08) e a sua apresentação foi publicada através de Edital nº 01/2019, em 28 de janeiro
de 2019, tendo o prazo legal transcorrido sem impugnação, conforme certidão de fl. 26.
Após análise das contas, a Unidade Técnica responsável pelo exame emitiu Parecer Conclusivo (fl. 29/30), manifestando-se pela
desaprovação das contas prestadas, em virtude da não abertura de conta bancária específica para a eleição, contrariando determinação legal.
O Ministério Público Eleitoral, na esteira da Unidade Técnica, emitiu parecer pela desaprovação das contas (fl. 31).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
A análise técnica foi efetuada de acordo com as normas estabelecidas na Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.553/2017. A
obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais por parte dos diretórios municipais decorre do disposto no artigo 48, inciso II, alínea d,
da referida Resolução.
Verifica-se que a entrega foi intempestiva e, no procedimento formal, houve descumprimento dos requisitos legais, restando ausentes
documentos indispensáveis.
Registre-se que, ao analisar os autos e os sistemas disponíveis, constatou-se que não houve a entrega da prestação de contas parcial
obrigatória, desrespeitando o estabelecido no art. 50, II, §4o da Res. TSE nº 23.553/2017, configurando impropriedade e violação à dispositivo
legal.
Realizada a análise técnica das contas, restou constatada a não abertura de conta bancária específica para as Eleições 2018 – requisito
essencial ao exame de contas – violando obrigação expressa no art. 10 da resolução aplicável.
“Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.”
Como consequência da não abertura de conta bancária, as presentes contas não foram instruídas com os documentos exigidos pela
resolução, tais como os extratos de conta bancária, violando normativa do art. 56, II, a.
“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;”
A ausência de movimentações não justifica a omissão aqui apontada, uma vez que a abertura da conta específica é requisito essencial ao
exame das contas, tornando impossível a aferição da correção dos valores (ou ausência de valores) declarados na prestação de contas, bem
como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais.
Tal circunstância configura irregularidade grave, razão pela qual, acolhendo parecer ministerial, entendo que cabe a desaprovação das contas,
nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
“Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;”
Em prestígio à proporcionalidade e à razoabilidade, deixo de aplicar a sanção de suspensão da cota do Fundo Partidário prevista no art. 77,
§4o da resolução, uma vez constatada a ausência de movimentação financeira durante o período eleitoral.
Isso posto, DESAPROVO as contas do partido acima qualificado, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do artigo 77, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017, ante os fundamentos consignados.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Arroio Grande, 14 de fevereiro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS - Juiz Eleitoral da 092ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-75.2018.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE HERVAL
RESPONSÁVEL(S) : GRACIANO ANIBAL LIMA SAIS, RICARDO BATISTA SOUZA E RAQUEL MELO DE OLIVEIRA
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de informação nº 32/2018 oriunda do Cartório Eleitoral da 92ª Zona Eleitoral atestando a omissão do Diretório Municipal / Comissão
Provisória do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Herval/RS, referente à prestação de contas acerca dos recursos arrecadados e aplicados
na campanha eleitoral de 2016 (fl. 02).
Despachados os autos, foi determinado o cumprimento dos procedimentos previstos no art. 45, §4º da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Notificados para se manifestar acerca da omissão na prestação de contas (fls. 06/08), partido, presidente e tesoureiro quedaram-se inertes.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, bem como pela aplicação das
sanções previstas na Resolução (fl. 15).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
A Resolução TSE n. 23.463/2015 estabelece, em seu art. 41, §9º, a obrigatoriedade da apresentação de contas mesmo que ausente a
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. As contas finais referentes ao primeiro turno das eleições de 2016 deveriam
ter sido apresentadas até o dia 1º de novembro de 2016 (art. 45).
Das cartas de notificação nos autos (fls. 09/11), constata-se que o partido, o presidente e o tesoureiro foram pessoalmente notificados para
manifestarem-se a respeito da omissão na prestação das contas, na forma do art. 84, §3º da referida Resolução. Contudo, o prazo legal
decorreu sem que as contas fossem apresentadas.
Dessa forma, permanecendo a omissão da agremiação partidária, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, nos
termos do art. 45, §4o, VI da Resolução TSE n. 23.463/2015. Acolhendo parecer ministerial, as sanções previstas no art. 73, II, da mencionada
Resolução devem ser aplicadas.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do partido acima qualificado, relativas às eleições Municipais de 2016, nos termos do art. 68,
incio IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.463/2015. Outrossim, CONDENO-O A PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA COTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO até a efetiva apresentação das contas ou do requerimento de regularização (artigo 73, inciso II, c/c §§ 2º e 5º da
Resolução TSE n. 23.463/2015).
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, o presidente e o tesoureiro do partido.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão, nos termos da Resolução
aplicável.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as comunicações e anotações de praxe.
Arroio Grande, 14 de fevereiro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-30.2018.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : FÁTIMA DENISE ALMEIDA RODRIGUES E ONILDA KRUGER
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de informação nº 31/2018 oriunda do Cartório Eleitoral da 92ª Zona Eleitoral atestando a omissão do Diretório Municipal / Comissão
Provisória do Partido Republicano Brasileiro – PRB de Arroio Grande/RS, referente à prestação de contas acerca dos recursos arrecadados e
aplicados na campanha eleitoral de 2016 (fl. 02).
Despachados os autos, foi determinado o cumprimento dos procedimentos previstos no art. 45, §4º da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Notificados para se manifestar acerca da omissão na prestação de contas (fls. 06 e 07), partido, presidente e tesoureiro quedaram-se inertes.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, bem como pela aplicação das
sanções previstas na Resolução (fl. 14).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
A Resolução TSE n. 23.463/2015 estabelece, em seu art. 41, §9º, a obrigatoriedade da apresentação de contas mesmo que ausente a
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. As contas finais referentes ao primeiro turno das eleições de 2016 deveriam
ter sido apresentadas até o dia 1º de novembro de 2016 (art. 45).
Das cartas de notificação nos autos (fls. 08), constata-se que o partido, o presidente e o tesoureiro foram pessoalmente notificados para
manifestarem-se a respeito da omissão na prestação das contas, na forma do art. 84, §3º da referida Resolução. Contudo, o prazo legal
decorreu sem que as contas fossem apresentadas.
Dessa forma, permanecendo a omissão da agremiação partidária, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, nos
termos do art. 45, §4o, VI da Resolução TSE n. 23.463/2015. Acolhendo parecer ministerial, as sanções previstas no art. 73, II, da mencionada
Resolução devem ser aplicadas.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do partido acima qualificado, relativas às eleições Municipais de 2016, nos termos do art. 68,
incio IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.463/2015. Outrossim, CONDENO-O A PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA COTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO até a efetiva apresentação das contas ou do requerimento de regularização (artigo 73, inciso II, c/c §§ 2º e 5º da
Resolução TSE n. 23.463/2015).
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Registre-se. Publique-se.
Intimem-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, o presidente e o tesoureiro do partido.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão, nos termos da Resolução
aplicável.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as comunicações e anotações de praxe.
Arroio Grande, 14 de fevereiro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-15.2018.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (ADV(S) AIRTON CLEO BARBOSA DA COSTA-OAB 66138)
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI AVILA CARDOSO E JOAO LUIS VASQUES CESAR (ADV(S) AIRTON CLEO BARBOSA DA COSTA-OAB
66138)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se da prestação de contas ordinária do DEMOCRATAS do Município de ARROIO GRANDE, referente às Eleições Municipais de 2016.
A apresentação das contas foi publicada através do edital nº 01/2019, em 28 de janeiro de 2019, tendo o prazo legal transcorrido sem
impugnação, conforme certidão de folha 25.
Após análise das contas, a Unidade Técnica responsável pelo exame emitiu parecer conclusivo (fl. 17), manifestando-se pela desaprovação
das contas prestadas, em virtude da não apresentação da prestação de contas parcial obrigatória, bem como da não abertura de conta
específica para eleição municipal, contrariando determinação legal.
O Ministério Público Eleitoral, na esteira da Unidade Técnica, emitiu parecer pela desaprovação das contas (fl. 19/20).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral oferecidas pelo DEMOCRATAS do Município de ARROIO GRANDE.
Verificou-se que, no procedimento formal, houve o descumprimento dos requisitos legais, restando ausentes documentos indispensáveis.
Registre-se que, ao analisar os autos e os sistemas disponíveis, constatou-se que não houve a entrega da prestação de contas parcial
obrigatória, desrespeitando o estabelecido no art. 43, §4o da Res. TSE nº 23.463/2015, configurando impropriedade e violação à dispositivo
legal.
Realizada a análise técnica das contas, restou constatada a não abertura de conta bancária específica para as Eleições 2016 – requisito
essencial ao exame de contas – violando obrigação expressa no art. 7º da Resolução TSE nº 23.463/2015.
“Art. 7º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.”
Como consequência da não abertura de conta bancária, as presentes contas não foram instruídas com os documentos exigidos pela
Resolução, tais como os extratos da conta bancária, violando a normativa do art. 48, II, a.
"Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
II - pelos seguintes documentos:
a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário, quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º, 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;"
A ausência de movimentações não justifica a omissão aqui apontada, uma vez que a abertura da conta específica é requisito essencial ao
exame das contas, tornando impossível a aferição da correção dos valores (ou ausência de valores) declarados na prestação de contas, bem
como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais.
Tal circunstância configura irregularidade grave, razão pela qual, acolhendo parecer ministerial, entendo que cabe a desaprovação das contas,
nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Em prestígio à proporcionalidade e à razoabilidade, deixo de aplicar a sanção de suspensão da cota do Fundo Partidário prevista no art. 68,
§5º da Resolução, uma vez que passados mais de dois anos do julgamento da presente prestação de contas.
Isso posto, DESAPROVO as contas do partido acima qualificado, relativas às Eleições Municipais de 2016, nos termos do art. 68, III, da
Resolução TSE n.º 23.463/2015, ante os fundamentos declinados.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Arroio Grande, 14 de fevereiro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-45.2018.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
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RESPONSÁVEL(S) : AMADO BERNI MARTINS E IADIA MARTINS PERES
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de informação nº 28/2018 oriunda do Cartório Eleitoral da 92ª Zona Eleitoral atestando a omissão do Diretório Municipal / Comissão
Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Herval/RS, referente à prestação de contas acerca dos recursos arrecadados e aplicados
na campanha eleitoral de 2016 (fl. 02).
Despachados os autos, foi determinado o cumprimento dos procedimentos previstos no art. 45, §4º da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Notificados para se manifestar acerca da omissão na prestação de contas (fls. 04 e 05), partido, presidente e tesoureiro quedaram-se inertes.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, bem como pela aplicação das
sanções previstas na Resolução (fl. 14).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
A Resolução TSE n. 23.463/2015 estabelece, em seu art. 41, §9º, a obrigatoriedade da apresentação de contas mesmo que ausente a
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. As contas finais referentes ao primeiro turno das eleições de 2016 deveriam
ter sido apresentadas até o dia 1º de novembro de 2016 (art. 45).
Das cartas de notificação nos autos (fls. 06) e da certidão de fl. 08, constata-se que o partido, o presidente e o tesoureiro foram pessoalmente
notificados para manifestarem-se a respeito da omissão na prestação das contas, na forma do art. 84, §3º da referida Resolução. Contudo, o
prazo legal decorreu sem que as contas fossem apresentadas.
Dessa forma, permanecendo a omissão da agremiação partidária, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, nos
termos do art. 45, §4o, VI da Resolução TSE n. 23.463/2015. Acolhendo parecer ministerial, as sanções previstas no art. 73, II, da mencionada
Resolução devem ser aplicadas.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do partido acima qualificado, relativas às eleições Municipais de 2016, nos termos do art. 68,
incio IV, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.463/2015. Outrossim, CONDENO-O A PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA COTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO até a efetiva apresentação das contas ou do requerimento de regularização (artigo 73, inciso II, c/c §§ 2º e 5º da
Resolução TSE n. 23.463/2015).
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, o presidente e o tesoureiro do partido.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão, nos termos da Resolução
aplicável.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as comunicações e anotações de praxe.
Arroio Grande, 14 de fevereiro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 1-45.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
RESPONSÁVEL(S) : RUBEM DARI WILHELNSEN E ELIO LANDE COSTA MARQUES (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral do Partido da Social Democracia Brasileira de Herval, relativa às Eleições Gerais de 2018.
As contas foram prestadas em 24 de janeiro de 2019 (fl. 02) e a sua apresentação foi publicada através de Edital nº 01/2019, em 28 de janeiro
de 2019, tendo o prazo legal transcorrido sem impugnação, conforme certidão de fl. 21.
Após análise das contas, a Unidade Técnica responsável pelo exame emitiu Parecer Conclusivo (fl. 24/25), manifestando-se pela aprovação
das contas, nos termos do art. 77, inciso I, da Resolução aplicável.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela extinção do feito, sem resolução do mérito (fl. 26).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
A análise técnica foi efetuada de acordo com as normas estabelecidas na Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.553/2017. A
obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais por parte dos diretórios municipais decorre do disposto no artigo 48, inciso II, alínea d,
da referida Resolução.
Da leitura do referido dispositivo, nota-se a obrigatoriedade na prestação de contas à justiça eleitoral dos diretórios que estiverem vigentes à
época da realização das convenções partidárias.
Da análise dos autos, constata-se que o Partido da Social Democracia Brasileira de Herval não estava vigente quando da disputa eleitoral, não
possuindo, assim, a obrigatoriedade e a legitimidade para figurar como prestador das contas eleitorais.
Nesse sentido é o precedente juntado pelo órgão ministerial e o parecer exarado por aquela instituição, o qual acolho na sua íntegra (fl. 26).
Isso posto, determino a EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
ante os fundamentos consignados.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Arroio Grande, 14 de fevereiro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-83.2018.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS DE ARROIO GRANDE (ADV(S) AIRTON CLÉO BARBOSA DA COSTA-OAB 66138)
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI ÁVILA CARDOSO E JOÃO LUIS VASQUES CÉSAR (ADV(S) AIRTON CLÉO BARBOSA DA COSTA-OAB
66138)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral do Democratas de Arroio Grande, relativa às Eleições Gerais de 2018.
As contas foram prestadas em 21 de dezembro de 2018 (fl. 08) e a sua apresentação foi publicada através de Edital nº 01/2019, em 28 de
janeiro de 2019, tendo o prazo legal transcorrido sem impugnação, conforme certidão de fl. 29.
Após análise das contas, a Unidade Técnica responsável pelo exame emitiu Parecer Conclusivo (fl. 23), manifestando-se pela aprovação das
contas, nos termos do art. 77, inciso I, da Resolução aplicável.
O Ministério Público Eleitoral, na esteira da Unidade Técnica, emitiu parecer pela aprovação das contas (fl. 24).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
A análise técnica foi efetuada de acordo com as normas estabelecidas na Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.553/2017. A
obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais por parte dos diretórios municipais decorre do disposto no artigo 48, inciso II, alínea d,
da referida Resolução.
Registre-se que a entrega foi intempestiva, mas as contas foram instruídas com os documentos exigidos pela Resolução TSE n. 23.553/2017 e
suas peças foram devidamente assinadas.
Verifica-se que, no procedimento formal, houve o cumprimento dos requisitos legais, com a juntada dos documentos indispensáveis, uma vez
que a Unidade Técnica verificou a desnecessidade de apresentação de documentação complementar, bem como atestou a ausência de
irregularidades que comprometessem a prestação de contas eleitorais.
Da análise das contas, observa-se que não houve recebimento de recursos pela agremiação partidária, tampouco repasses proveniente do
Fundo Partidário durante a campanha eleitoral, de modo que inexistem irregularidades quanto a este quesito.
No tocante aos gastos eleitorais, consultados os relatórios existentes e os demonstrativos entregues pelo partido, percebe-se que não houve
movimentação financeira.
Diante da análise e, sobretudo, considerando a inexistência de impugnação e a manifestação favorável da Unidade Técnica, verifica-se que
não restaram caracterizadas impropriedades e/ou irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de tal forma que, acolhendo parecer
ministerial, entendo ser cabível a aprovação das contas, fulcro no art. 77, inciso I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
“Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;”
Isso posto, APROVO as contas do partido acima qualificado, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do artigo 77, inciso I, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017, ante os fundamentos consignados.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Arroio Grande, 14 de fevereiro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-38.2018.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO PÁTIA LIVRE DE HERVAL (ADV(S) DENISE CABREIRA DA SILVEIRA-OAB 52985)
RESPONSÁVEL(S) : DAVI RICARDO NOBRE DOS SANTOS E SABRINA BORGES DE SOZA (ADV(S) DENISE CABREIRA DA SILVEIRAOAB 52985)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral do Partido Pátria Livre de Herval/RS, relativa às Eleições Gerais de 2018.
As contas foram prestadas em 24 de janeiro de 2019 (fl. 08) e a sua apresentação foi publicada através de Edital nº 01/2019, em 28 de janeiro
de 2019, tendo o prazo legal transcorrido sem impugnação, conforme certidão de fl. 25.
Após análise das contas, a Unidade Técnica responsável pelo exame emitiu Parecer Conclusivo (fl. 27/28), manifestando-se pela
desaprovação das contas prestadas, em virtude da não abertura de conta bancária específica para a eleição, contrariando determinação legal.
O Ministério Público Eleitoral, na esteira da Unidade Técnica, emitiu parecer pela desaprovação das contas (fl. 30).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
A análise técnica foi efetuada de acordo com as normas estabelecidas na Lei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.553/2017. A
obrigatoriedade na apresentação das contas eleitorais por parte dos diretórios municipais decorre do disposto no artigo 48, inciso II, alínea d,
da referida Resolução.
Verifica-se que a entrega foi intempestiva e, no procedimento formal, houve descumprimento dos requisitos legais, restando ausentes
documentos indispensáveis.

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

Porto Alegre, Segunda-feira, 18 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 30, Página: 36

Registre-se que, ao analisar os autos e os sistemas disponíveis, constatou-se que não houve a entrega da prestação de contas parcial
obrigatória, desrespeitando o estabelecido no art. 50, II, §4o da Res. TSE nº 23.553/2017, configurando impropriedade e violação à dispositivo
legal.
Realizada a análise técnica das contas, restou constatada a não abertura de conta bancária específica para as Eleições 2018 – requisito
essencial ao exame de contas – violando obrigação expressa no art. 10 da resolução aplicável.
“Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.”
Como consequência da não abertura de conta bancária, as presentes contas não foram instruídas com os documentos exigidos pela
resolução, tais como os extratos de conta bancária, violando normativa do art. 56, II, a.
“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;”
A ausência de movimentações não justifica a omissão aqui apontada, uma vez que a abertura da conta específica é requisito essencial ao
exame das contas, tornando impossível a aferição da correção dos valores (ou ausência de valores) declarados na prestação de contas, bem
como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais.
Tal circunstância configura irregularidade grave, razão pela qual, acolhendo parecer ministerial, entendo que cabe a desaprovação das contas,
nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
“Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo:
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;”
Em prestígio à proporcionalidade e à razoabilidade, deixo de aplicar a sanção de suspensão da cota do Fundo Partidário prevista no art. 77,
§4o da resolução, uma vez constatada a ausência de movimentação financeira durante o período eleitoral.
Isso posto, DESAPROVO as contas do partido acima qualificado, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do artigo 77, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017, ante os fundamentos consignados.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Arroio Grande, 14 de fevereiro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE

101ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-03.2018.6.21.0101
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PTB DE VISTA GAÚCHA
PROCEDÊNCIA: Vista Gaúcha
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : NELSON DE JESUS BUENO E LEANDRO JOSÉ BALD
Visto.
Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidade, intimem-se os prestadores das contas para, querendo, manifestar-se no
prazo de 03 (três) dias, conforme determina o art. 75 da Res. TSE 23.553/17.
Após, venham os autos conclusos para sentença.
Tenente Portela, 14 de fevereiro de 2019
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 025/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-92.2018.6.21.0101
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PSD DE TENENTE PORTELA.
PROCEDÊNCIA: Tenente Portela
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ALVES E LORENAL INÁCIO
Visto.
Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidade, intimem-se os prestadores das contas para, querendo, manifestar-se no
prazo de 03 (três) dias, conforme determina o art. 75 da Res. TSE 23.553/17.
Após, venham os autos conclusos para sentença.
Tenente Portela, 14 de fevereiro de 2019
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LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-85.2018.6.21.0101
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - MDB DE VISTA GAÚCHA
PROCEDÊNCIA: Vista Gaúcha
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : IVAIR GONÇALVES VIEIRA E JOÃO CARLOS DA SILVA
Visto.
Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidade, intimem-se os prestadores das contas para, querendo, manifestar-se no
prazo de 03 (três) dias, conforme determina o art. 75 da Res. TSE 23.553/17.
Após, venham os autos conclusos para sentença.
Tenente Portela, 14 de fevereiro de 2019
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-27.2018.6.21.0101
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE DIREÇÃO/COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - PDT - VISTA GAÚCHA
PROCEDÊNCIA: Vista Gaúcha
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) JAQUES ANTONIO DIAS-OAB 35 E059)
RESPONSÁVEL(S) : DELMA MARTINS GROLLI E ANDRÉ JUNIOR DANETTE (ADV(S) JAQUES ANTONIO DIAS-OAB 35 E059)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais-Eleições 2018 do Partido Democrático Trabalhista, de Vista Gaúcha/RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resoluções TSE n.º 23.553/2017.
A agremiação partidária apresentou as contas em 07/11/2018.
Foi publicado o Edital (fl. 20), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23553/2017.
Expedido parecer conclusivo (fl. 22/23), a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, face a ausência de abertura de conta
bancária específica para campanha eleitoral de 2018.
Aberta vista nos termos do art. 76 da Res. TSE n. 23.553/17, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas
(fl.25 ).
Em cumprimento ao art.75 da Res. TSE 23.553/17, os prestadores das contas foram intimados para manifestação, permanecendo omissos.
É o relatório, sucinto.
DECIDO
É dever dos partidos políticos prestar contas, 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.
Ainda determina o art. 10, da Resolução:
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.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários
deverão compor a prestação de contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas:
I – em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II – cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a apresentar os extratos bancários em sua
integralidade.
A análise técnica concluiu que não foi possível verificar a ausência de movimentação de recursos de qualquer natureza pelo partido, na
campanha eleitoral 2018, diante da ausência de conta bancária específica para este pleito eleitoral.
A abertura de conta bancária é ferramenta imprescindível para qualquer movimentação financeira que pudesse ocorrer, principalmente durante
o período eleitoral, o descumprimento dessa exigência legal, conforme disposto no art. 10 “caput” e § 2º, da Res. TSE 23.553/17, que obriga
abertura de conta específica, é fato relevante que, ao meu juízo, compromete a regularidade dos procedimentos da prestação de contas.
Nesse contexto, em vista dessas informações, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não
identificada ou de fonte vedada, tampouco elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, o que afasta qualquer possibilidade de
ilícitos eleitorais, a exigência de prestação de contas pelos órgãos municipais, nas Eleições Gerais, contida na Resolução TSE n. 23.553/2017,
mesmo na ausência de movimentação de recursos, representou uma inovação a que os participantes do processo eleitoral terão que se
adaptar. Em face da impropriedade apontada, entendo que as contas devam ser desaprovadas.
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Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista, de Vista Gaúcha/RS, referente às Eleições Gerais de 2018,
nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, e, nos termos dos §§ 4º e 6º do art. 77,
da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar
do trânsito em julgado.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Tenente Portela, 14 de fevereiro de 2019
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-64.2018.6.21.0101
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE DIREÇÃO/COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - PDT - MIRAGUAÍ
PROCEDÊNCIA: Miraguaí
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ANE DENISE RADONS-OAB 103930)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO BAPTISTA HAAS E LUIZ ALVES ZENKER (ADV(S) ANE DENISE RADONS-OAB 103930)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais-Eleições 2018 do Partido Democrático Trabalhista-PDT, de Miraguaí/RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resoluções TSE n.º 23.553/2017.
A agremiação partidária apresentou as contas em 06/11/2018.
Foi publicado o Edital (fl. 12), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23553/2017.
Foi expedido relatório preliminar de diligências (fls. 14/15), devidamente intimados (fl.16), o partido permaneceu inerte.
Expedido parecer conclusivo (fl.18/19), a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, face a ausência de abertura de conta bancária
específica para campanha eleitoral de 2018.
Aberta vista nos termos do art. 76 da Res. TSE n. 23.553/17, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas
(fl.21 ).
Em cumprimento ao art.75 da Res. TSE 23.553/17, os prestadores das contas foram novamente intimados para manifestação, permanecendo
omissos outra vez.
É o relatório, sucinto.
DECIDO
É dever dos partidos políticos prestar contas, 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.
Ainda determina o art. 10, da Resolução:
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.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários
deverão compor a prestação de contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas:
I – em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II – cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a apresentar os extratos bancários em sua
integralidade.
A análise técnica concluiu que não foi possível verificar a ausência de movimentação de recursos de qualquer natureza pelo partido, na
campanha eleitoral 2018, diante da ausência de conta bancária específica para este pleito eleitoral.
A abertura de conta bancária é ferramenta imprescindível para qualquer movimentação financeira que pudesse ocorrer, principalmente durante
o período eleitoral, o descumprimento dessa exigência legal, conforme disposto no art. 10 “caput” e § 2º, da Res. TSE 23.553/17, que obriga
abertura de conta específica, é fato relevante que, ao meu juízo, compromete a regularidade dos procedimentos da prestação de contas.
Nesse contexto, em vista dessas informações, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não
identificada ou de fonte vedada, tampouco elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, o que afasta qualquer possibilidade de
ilícitos eleitorais, a exigência de prestação de contas pelos órgãos municipais, nas Eleições Gerais, contida na Resolução TSE n. 23.553/2017,
mesmo na ausência de movimentação de recursos, representou uma inovação a que os participantes do processo eleitoral terão que se
adaptar. Em face da impropriedade apontada, entendo que as contas devam ser desaprovadas.
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista-PDT, de Miraguaí/RS, referente às Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, e, nos termos dos §§ 4º e 6º do art.
77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses, a
contar do trânsito em julgado.
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Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Tenente Portela, 14 de fevereiro de 2019
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 029/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-71.2018.6.21.0101
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE DIREÇÃO/COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - MDB - BARRA DO GUARITA
PROCEDÊNCIA: Barra do Guarita
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) JAQUES ANTONIO DIAS-OAB 35059)
RESPONSÁVEL(S) : JANDIR RIGUES ROSSA E RONEI PREUSS (ADV(S) JAQUES ANTONIO DIAS-OAB 35059)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais-Eleições 2018 do Movimento Democrático Brasileiro-MDB, de Barra do Guarita/RS,
em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resoluções TSE n.º 23.553/2017.
A agremiação partidária apresentou as contas em 07/11/2018.
Foi publicado o Edital (fl. 19), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23553/2017.
Foi expedido relatório preliminar de diligências (fls. 21/22), devidamente intimados (fl.23), o partido permaneceu inerte.
Expedido parecer conclusivo (fl. 25/26), a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, face a ausência de abertura de conta
bancária específica para campanha eleitoral de 2018.
Aberta vista nos termos do art. 76 da Res. TSE n. 23.553/17, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas
(fl.28 ).
Em cumprimento ao art.75 da Res. TSE 23.553/17, os prestadores das contas foram novamente intimados para manifestação, permanecendo
omissos outra vez.
É o relatório, sucinto.
DECIDO
É dever dos partidos políticos prestar contas, 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.
Ainda determina o art. 10, da Resolução:
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.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários
deverão compor a prestação de contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas:
I – em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II – cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a apresentar os extratos bancários em sua
integralidade.
A análise técnica concluiu que não foi possível verificar a ausência de movimentação de recursos de qualquer natureza pelo partido, na
campanha eleitoral 2018, diante da ausência de conta bancária específica para este pleito eleitoral.
A abertura de conta bancária é ferramenta imprescindível para qualquer movimentação financeira que pudesse ocorrer, principalmente durante
o período eleitoral, o descumprimento dessa exigência legal, conforme disposto no art. 10 “caput” e § 2º, da Res. TSE 23.553/17, que obriga
abertura de conta específica, é fato relevante que, ao meu juízo, compromete a regularidade dos procedimentos da prestação de contas.
Nesse contexto, em vista dessas informações, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não
identificada ou de fonte vedada, tampouco elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, o que afasta qualquer possibilidade de
ilícitos eleitorais, a exigência de prestação de contas pelos órgãos municipais, nas Eleições Gerais, contida na Resolução TSE n. 23.553/2017,
mesmo na ausência de movimentação de recursos, representou uma inovação a que os participantes do processo eleitoral terão que se
adaptar. Em face da impropriedade apontada, entendo que as contas devam ser desaprovadas.
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro-MDB, de Barra do Guarita/RS, referente às Eleições
Gerais de 2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, e, nos termos dos §§ 4º
e 6º do art. 77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis)
meses, a contar do trânsito em julgado.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
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Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Tenente Portela, 14 de fevereiro de 2019
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-94.2018.6.21.0101
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE DIREÇÃO/COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - MDB - MIRAGUAÍ
PROCEDÊNCIA: Miraguaí
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) ANE DENISE RADONS-OAB 103930)
RESPONSÁVEL(S) : NÉLIO CAMPOS E AIRTON CLAUDIO JAGER (ADV(S) ANE DENISE RADONS-OAB 103930)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais-Eleições 2018 do Movimento Democrático Brasileiro-MDB, de Miraguaí/RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resoluções TSE n.º 23.553/2017.
A agremiação partidária apresentou as contas em 08/11/2018.
Foi publicado o Edital (fl. 20), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23553/2017.
Foi expedido relatório preliminar de diligências (fls. 22/23), devidamente intimados (fl.24), o partido permaneceu inerte.
Expedido parecer conclusivo (fl.26/27), a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, face a ausência de abertura de conta bancária
específica para campanha eleitoral de 2018.
Aberta vista nos termos do art. 76 da Res. TSE n. 23.553/17, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas
(fl.29 ).
Em cumprimento ao art.75 da Res. TSE 23.553/17, os prestadores das contas foram novamente intimados para manifestação, permanecendo
omissos outra vez.
É o relatório, sucinto.
DECIDO
É dever dos partidos políticos prestar contas, 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.
Ainda determina o art. 10, da Resolução:
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.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários
deverão compor a prestação de contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas:
I – em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II – cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a apresentar os extratos bancários em sua
integralidade.
A análise técnica concluiu que não foi possível verificar a ausência de movimentação de recursos de qualquer natureza pelo partido, na
campanha eleitoral 2018, diante da ausência de conta bancária específica para este pleito eleitoral.
A abertura de conta bancária é ferramenta imprescindível para qualquer movimentação financeira que pudesse ocorrer, principalmente durante
o período eleitoral, o descumprimento dessa exigência legal, conforme disposto no art. 10 “caput” e § 2º, da Res. TSE 23.553/17, que obriga
abertura de conta específica, é fato relevante que, ao meu juízo, compromete a regularidade dos procedimentos da prestação de contas.
Nesse contexto, em vista dessas informações, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não
identificada ou de fonte vedada, tampouco elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, o que afasta qualquer possibilidade de
ilícitos eleitorais, a exigência de prestação de contas pelos órgãos municipais, nas Eleições Gerais, contida na Resolução TSE n. 23.553/2017,
mesmo na ausência de movimentação de recursos, representou uma inovação a que os participantes do processo eleitoral terão que se
adaptar. Em face da impropriedade apontada, entendo que as contas devam ser desaprovadas.
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro-MDB, de Miraguaí/RS, referente às Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, e, nos termos dos §§ 4º e 6º do art.
77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses, a
contar do trânsito em julgado.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Tenente Portela, 14 de fevereiro de 2019
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-79.2018.6.21.0101
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE DIREÇÃO/COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - PTB - MIRAGUAÍ
PROCEDÊNCIA: Miraguaí
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) ANE DENISE RADONS-OAB 103930)
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO BOTTON E ÉLIO POLITOWSKI (ADV(S) ANE DENISE RADONS-OAB 103930)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais-Eleições 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, de Miraguaí/RS, em cumprimento
ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resoluções TSE n.º 23.553/2017.
A agremiação partidária apresentou as contas em 08/11/2018.
Foi publicado o Edital (fl. 20), não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23553/2017.
Foi expedido relatório preliminar de diligências (fls. 22/23), devidamente intimados (fl.24), o partido permaneceu inerte.
Expedido parecer conclusivo (fl.26/27), a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, face a ausência de abertura de conta bancária
específica para campanha eleitoral de 2018.
Aberta vista nos termos do art. 76 da Res. TSE n. 23.553/17, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas
(fl.29 ).
Em cumprimento ao art.75 da Res. TSE 23.553/17, os prestadores das contas foram novamente intimados para manifestação, permanecendo
omissos outra vez.
É o relatório, sucinto.
DECIDO
É dever dos partidos políticos prestar contas, 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.
Ainda determina o art. 10, da Resolução:
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.
§ 3º Os candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários
deverão compor a prestação de contas dos titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas:
I – em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II – cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a apresentar os extratos bancários em sua
integralidade.
A análise técnica concluiu que não foi possível verificar a ausência de movimentação de recursos de qualquer natureza pelo partido, na
campanha eleitoral 2018, diante da ausência de conta bancária específica para este pleito eleitoral.
A abertura de conta bancária é ferramenta imprescindível para qualquer movimentação financeira que pudesse ocorrer, principalmente durante
o período eleitoral, o descumprimento dessa exigência legal, conforme disposto no art. 10 “caput” e § 2º, da Res. TSE 23.553/17, que obriga
abertura de conta específica, é fato relevante que, ao meu juízo, compromete a regularidade dos procedimentos da prestação de contas.
Nesse contexto, em vista dessas informações, embora não haja elementos nos autos que indiquem a utilização de valores de origem não
identificada ou de fonte vedada, tampouco elemento capaz de configurar abuso de poder econômico, o que afasta qualquer possibilidade de
ilícitos eleitorais, a exigência de prestação de contas pelos órgãos municipais, nas Eleições Gerais, contida na Resolução TSE n. 23.553/2017,
mesmo na ausência de movimentação de recursos, representou uma inovação a que os participantes do processo eleitoral terão que se
adaptar. Em face da impropriedade apontada, entendo que as contas devam ser desaprovadas.
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, de Miraguaí/RS, referente às Eleições Gerais de 2018,
nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, e, nos termos dos §§ 4º e 6º do art. 77,
da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar
do trânsito em julgado.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Tenente Portela, 14 de fevereiro de 2019
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE
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104ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 04/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-17.2018.6.21.0104
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Bréscia
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - NOVA BRÉSCIA (ADV(S) RAFAEL SPESSATTO-OAB 92.321)
RESPONSÁVEL(S) : MATEUS VENDRAMIN E DIEGO DALLA VECCHIA (ADV(S) RAFAEL SPESSATTO-OAB 92.321)
DECISÃO JUDICAL Nº 02/2019
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Nova Bréscia-RS, referente às Eleições
Gerais de 2018.
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 063/18 (fl. 16), dando publicidade da prestação de contas eleitorais 2018, abrindo prazo de 3 dias para
impugnação de qualquer interessado. Não houve nenhuma manifestação (fl. 17).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl.14).
Do exame preliminar foram constatadas inconformidades, sugerindo-se a intimação do órgão partidário para manifestação.
O partido, intimado, não se manifestou (fl.26).
O parecer conclusivo foi pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral oferecidas pelo partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Nova
Bréscia-RS.
Registre-se que a prestação de contas de 1º turno foi apresentada intempestivamente pelo partido, tendo sido instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.553/17, estando suas peças devidamente assinadas.
No entanto, o partido não apresentou as contas parciais e nem as contas de 2º turno. Além disso, o Partido não procedeu à abertura de conta
bancária específica, em desconformidade com os termos do art. 10 da Resolução TSE 23.553/2017.
Por outro lado, não se verificam inconsistências capazes de comprometer a regularidade das contas trazidas pelo partido.
Ademais, não houve registro de qualquer movimentação financeira, assim como o partido político não arrecadou doações durante as Eleições
Gerais de 2018. Da mesma forma, não recebeu recursos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Frise-se que tais informações foram extraídas dos sistemas disponibilizados pela
Justiça Eleitoral.
Assim, diante da inovação legislativa no sentido de exigir a prestação de contas de partidos no âmbito municipal, excepcionalmente, serão
relevadas as impropriedades de modo a não acarretar a desaprovação das contas, mas tão somente a aprovação com ressalvas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Nova Bréscia-RS, referentes
à campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Arroio do Meio, 14 de fevereiro de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 05/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-84.2018.6.21.0104
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Bréscia
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - NOVA BRÉSCIA (ADV(S) RAFAEL SPESSATTO-OAB 92.321)
RESPONSÁVEL(S) : GABRIEL VALGOI E DIOGO CARLOS DELAZERI (ADV(S) RAFAEL SPESSATTO-OAB 92.321)
DECISÃO JUDICAL Nº 03/2019
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Nova Bréscia-RS, referente às Eleições Gerais
de 2018.
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 063/18 (fl. 19), dando publicidade da prestação de contas eleitorais 2018, abrindo prazo de 3 dias para
impugnação de qualquer interessado. Não houve nenhuma manifestação (fl. 20).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl.17).
Do exame preliminar foram constatadas inconformidades, sugerindo-se a intimação do órgão partidário para manifestação.
O partido, intimado, não se manifestou (fl.30).
O parecer conclusivo foi pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral oferecidas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Nova
Bréscia-RS.
Registre-se que a prestação de contas de 1º turno foi apresentada tempestivamente pelo partido, tendo sido instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.553/17, estando suas peças devidamente assinadas.
No entanto, o partido não apresentou as contas parciais e nem as contas de 2º turno.
Por outro lado, não se verificam inconsistências capazes de comprometer a regularidade das contas trazidas pelo partido.
Ademais, não houve registro de qualquer movimentação financeira, assim como o partido político não arrecadou doações durante as Eleições
Gerais de 2018. Da mesma forma, não recebeu recursos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Frise-se que tais informações foram extraídas dos sistemas disponibilizados pela
Justiça Eleitoral.
Assim, diante da inovação legislativa no sentido de exigir a prestação de contas de partidos no âmbito municipal, excepcionalmente, serão
relevadas as impropriedades de modo a não acarretar a desaprovação das contas, mas tão somente a aprovação com ressalvas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Nova Bréscia-RS,
referentes à campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Arroio do Meio, 14 de fevereiro de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 06/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-69.2018.6.21.0104
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Bréscia
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP - NOVA BRÉSCIA (ADV(S) JUARÊS GIOVANAZ-OAB 66.374)
RESPONSÁVEL(S) : JUARES GIOVANAZ E CRISTIANO CARLOS LASTE (ADV(S) JUARÊS GIOVANAZ-OAB 66.374)
DECISÃO JUDICAL Nº 01/2019
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Progressistas - PP, do município de Nova Bréscia-RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 063/18 (fl. 19), dando publicidade da prestação de contas eleitorais 2018, abrindo prazo de 3 dias para
impugnação de qualquer interessado. Não houve nenhuma manifestação (fl. 20).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl.17).
Do exame preliminar foram constatadas inconformidades, sugerindo-se a intimação do órgão partidário para manifestação.
O partido, intimado, não se manifestou (fl.30).
O parecer conclusivo foi pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral oferecidas pelo Progressistas - PP, do município de Nova Bréscia-RS.
Registre-se que a prestação de contas de 1º turno foi apresentada tempestivamente pelo partido, tendo sido instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.553/17, estando suas peças devidamente assinadas.
No entanto, o partido não apresentou as contas parciais e nem as contas de 2º turno.
Por outro lado, não se verificam inconsistências capazes de comprometer a regularidade das contas trazidas pelo partido.
Ademais, não houve registro de qualquer movimentação financeira, assim como o partido político não arrecadou doações durante as Eleições
Gerais de 2018. Da mesma forma, não recebeu recursos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Frise-se que tais informações foram extraídas dos sistemas disponibilizados pela
Justiça Eleitoral.
Assim, diante da inovação legislativa no sentido de exigir a prestação de contas de partidos no âmbito municipal, excepcionalmente, serão
relevadas as impropriedades de modo a não acarretar a desaprovação das contas, mas tão somente a aprovação com ressalvas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do Progressistas - PP, do município de Nova Bréscia-RS, referentes à campanha
eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Arroio do Meio, 14 de fevereiro de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 07/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-77.2018.6.21.0104
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Arroio do Meio
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB -ARROIO DO MEIO (ADV(S) ISRAEL DE BORBA-OAB 103198)
RESPONSÁVEL(S) : ALEX SANDRO THEVES E ISRAEL DE BORBA (ADV(S) ISRAEL DE BORBA-OAB 103198)
DECISÃO JUDICAL Nº 06/2019
Vistos.
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I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB, do município de Arroio do Meio-RS, referente às Eleições Gerais de
2018.
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 063/18 (fl. 13), dando publicidade da prestação de contas eleitorais 2018, abrindo prazo de 3 dias para
impugnação de qualquer interessado. Não houve nenhuma manifestação (fl. 14).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl.11).
Do exame preliminar foram constatadas inconformidades, sugerindo-se a intimação do órgão partidário para manifestação.
O partido, intimado, não se manifestou (fl.23).
O parecer conclusivo foi pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral oferecidas pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB, do município de Arroio do MeioRS.
Registre-se que a prestação de contas de 1º turno foi apresentada intempestivamente pelo partido, tendo sido instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.553/17, estando suas peças devidamente assinadas.
No entanto, o partido não apresentou as contas parciais e nem as contas de 2º turno. Além disso, o Partido não procedeu à abertura de conta
bancária específica, em desconformidade com os termos do art. 10 da Resolução TSE 23.553/2017.
Por outro lado, não se verificam inconsistências capazes de comprometer a regularidade das contas trazidas pelo partido.
Ademais, não houve registro de qualquer movimentação financeira, assim como o partido político não arrecadou doações durante as Eleições
Gerais de 2018. Da mesma forma, não recebeu recursos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Frise-se que tais informações foram extraídas dos sistemas disponibilizados pela
Justiça Eleitoral.
Assim, diante da inovação legislativa no sentido de exigir a prestação de contas de partidos no âmbito municipal, excepcionalmente, serão
relevadas as impropriedades de modo a não acarretar a desaprovação das contas, mas tão somente a aprovação com ressalvas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB, do município de Arroio do Meio-RS,
referentes à campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Arroio do Meio, 14 de fevereiro de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 08/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-32.2018.6.21.0104
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Coqueiro Baixo
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP - COQUEIRO BAIXO (ADV(S) MARTA LILIANE SILVEIRA DA SILVA-OAB 70157)
RESPONSÁVEL(S) : IRINEU RIZZI E EUGÊNIO CARLINHOS CERATTI (ADV(S) MARTA LILIANE SILVEIRA DA SILVA-OAB 70157)
DECISÃO JUDICAL Nº 04/2019
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Progressistas - PP, do município de Coqueiro Baixo-RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 063/18 (fl. 18), dando publicidade da prestação de contas eleitorais 2018, abrindo prazo de 3 dias para
impugnação de qualquer interessado. Não houve nenhuma manifestação (fl. 19).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl.16).
Do exame preliminar foram constatadas inconformidades, sugerindo-se a intimação do órgão partidário para manifestação.
O partido, intimado, não se manifestou (fl.30).
O parecer conclusivo foi pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral oferecidas pelo Progressistas - PP, do município de Coqueiro Baixo-RS.
Registre-se que a prestação de contas de 1º turno foi apresentada tempestivamente pelo partido, tendo sido instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.553/17, estando suas peças devidamente assinadas.
No entanto, o partido não apresentou as contas parciais e nem as contas de 2º turno.
Por outro lado, não se verificam inconsistências capazes de comprometer a regularidade das contas trazidas pelo partido.
Ademais, não houve registro de qualquer movimentação financeira, assim como o partido político não arrecadou doações durante as Eleições
Gerais de 2018. Da mesma forma, não recebeu recursos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Frise-se que tais informações foram extraídas dos sistemas disponibilizados pela
Justiça Eleitoral.
Assim, diante da inovação legislativa no sentido de exigir a prestação de contas de partidos no âmbito municipal, excepcionalmente, serão
relevadas as impropriedades de modo a não acarretar a desaprovação das contas, mas tão somente a aprovação com ressalvas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do Progressistas - PP, do município de Coqueiro Baixo-RS, referentes à campanha
eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Arroio do Meio, 14 de fevereiro de 2019
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JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 09/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-62.2018.6.21.0104
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Coqueiro Baixo
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - COQUEIRO BAIXO (ADV(S) SEBASTIÃO LOPES ROSA DA SILVEIRAOAB 25753)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO ONGARATTO E ROBERTO CARLOS BERTOL (ADV(S) SEBASTIAO LOPES ROSA DA SILVEIRA-OAB
25.753)
DECISÃO JUDICAL Nº 05/2019
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Coqueiro Baixo-RS, referente às Eleições
Gerais de 2018.
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 063/18 (fl. 19), dando publicidade da prestação de contas eleitorais 2018, abrindo prazo de 3 dias para
impugnação de qualquer interessado. Não houve nenhuma manifestação (fl. 20).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl.17).
Do exame preliminar foram constatadas inconformidades, sugerindo-se a intimação do órgão partidário para manifestação.
O partido, intimado, não se manifestou (fl.30).
O parecer conclusivo foi pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral oferecidas pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do município de Coqueiro
Baixo-RS.
Registre-se que a prestação de contas de 1º turno foi apresentada tempestivamente pelo partido, tendo sido instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.553/17, estando suas peças devidamente assinadas.
No entanto, o partido não apresentou as contas parciais e nem as contas de 2º turno.
Por outro lado, não se verificam inconsistências capazes de comprometer a regularidade das contas trazidas pelo partido.
Ademais, não houve registro de qualquer movimentação financeira, assim como o partido político não arrecadou doações durante as Eleições
Gerais de 2018. Da mesma forma, não recebeu recursos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Frise-se que tais informações foram extraídas dos sistemas disponibilizados pela
Justiça Eleitoral.
Assim, diante da inovação legislativa no sentido de exigir a prestação de contas de partidos no âmbito municipal, excepcionalmente, serão
relevadas as impropriedades de modo a não acarretar a desaprovação das contas, mas tão somente a aprovação com ressalvas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Coqueiro Baixo-RS,
referentes à campanha eleitoral de 2018, com fundamento no art. 77, II, da Resolução TSE 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Arroio do Meio, 14 de fevereiro de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE

107ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-22.2018.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - DIREÇÃO MUNICIPAL - INHACORÁ - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Augusto
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) EMERSON CAVALI DE VARGAS-OAB 59838)
RESPONSÁVEL(S) : ROQUE CLAIRTO DA SILVA E JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS (ADV(S) EMERSON CAVALI DE VARGAS-OAB
59838)
Vistos.
Considerando que o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências constatou irregularidade nesta prestação de contas, determino a
intimação das partes, na pessoa do advogado, para que, caso queira, se manifeste ou complemente sua prestação de contas no prazo de 03
(três) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 72, § 1º, da Resolução TSE 23.553/2017.
Diligências legais.
Santo Augusto, 15 de fevereiro de 2019
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE
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108ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 04/2019 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 86-17.2018.6.21.0108
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Sapucaia do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LUCIANE DI DOMENICO HAAS
PARTIDO(S) : PATRIOTA
RESPONSÁVEL(S) : VIVIANE DOS SANTOS E LUIS GABRIEL TEIXEIRA E TEIXEIRA
MUNICÍPIO(S) : SAPUCAIA DO SUL-RS
Vistos.
Defiro, derradeiramente, o prazo de 5 (cinco) dias improrrogáveis para que o Partido PATRIOTA apresente as contas partidárias referentes ao
exercício 2017, mediante procurador constituído nos autos.
Intime-se.
Diligências Legais.
Sapucaia do Sul, 14 de fevereiro de 2019
LUCIANE DI DOMENICO HAAS
Juíza Eleitoral da 108ª ZE

122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 205-04.2016.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - ELEIÇÕES 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADV(S) ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO-OAB 1578162)
EXECUTADO(S) : EDUARDO SILVEIRA VERARDI (ADV(S) MARIA APARECIDA CHAVES VELHO-OAB 31023)
Vistos, etc.
Diante do transcurso do prazo para pagamento voluntário e para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 109), remetam-se os
autos para a Advocacia-Geral da União para que: 1- apresente o demonstrativo de cálculo atualizado do débito para fins de expropriação, e; 2manifeste-se quanto ao método de expropriação de preferência.
Intimem-se.
Diligências legais.
Mostardas, 14 de fevereiro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-76.2018.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2018 - NÃO PRESTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (DEM)
RESPONSÁVEL(S) : FABIO PEREIRA DE LEMOS E DOMINGOS JOSÉ CHAVES SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do Democratas - DEM -, do município de Mostardas, referente às Eleições Gerais
de 2018.
O partido não apresentou as contas no prazo legal, conforme Informação n° 28/2018 (fl. 02).
Houve despacho determinado o procedimento ser seguido (fl. 03).
A analista de contas juntou aos autos extrato bancário eletrônico atrelado ao CNPJ do partido (fl. 05) e o comprovante de ausência de
recebimento de recursos do Fundo Partidário (fl. 05v), bem como certificou o não recebimento de recursos de fontes vedadas ou de recursos
de origem não identificada pelo órgão partidário durante as eleições de 2018 (fl. 06).
A agremiação partidária e os responsáveis foram citados (fls. 07-10), porém não prestaram contas (fl. 10v).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 12).
É o relatório.
Decido.
A análise das contas de campanha referentes às Eleições Gerais de 2018 deve ser realizada com fulcro nas normas estabelecidas pela Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, o que se fará.
O artigo 48, II, "d", da Resolução TSE nº 23.553/2017, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de campanha à Justiça
Eleitoral e acrescenta no seu § 11 a ressalva de que a ausência de movimentação de recursos não afasta tal imposição legal.
No caso dos autos, verifico que o diretório municipal do Democratas - DEM -, do município de Mostardas, não apresentou as contas parciais
nem as finais nos prazos previstos nos artigos 50 e 52 da resolução supracitada.
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O extrato sem movimentação posto na folha 05 pela analista de contas mostra a abertura de conta bancária pelo partido na qual se pode aferir
não ter havido movimentação de recursos. Todavia, como já mencionado acima, o artigo 48, § 11, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
expressamente mantém a necessidade de apresentação de contas nas eleições de 2018 ainda que o partido não movimente recursos
fiannceiros e não receba doação estimável em dinheiro, como no caso em tela.
Mesmo constatando-se, além da ausência de movimentação de recursos, o não recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 05v)
e o não auferimento de recursos de fontes vedadas ou de recursos de origem não identificada pelo órgão partidário durante as eleições de
2018 (fl. 06), impoe-se o reconhecimento da não prestação de contas.
Também foi essa a conclusão do Ministério Público Eleitoral, que exarou parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas (fl.
12).
Nesse sentido, em obediência ao determinado pelos artigos 52, § 6°, VI, e 77, IV, "a", ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017, é o caso de
julgar as contas como não prestadas. E, pelo que determina o artigo 83, II, da mesma resolução, cabe impor a proibição de recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do órgão de direção municipal até que seja regularizada a situação do
partido político.
Em decorrência do exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas de campanha, referente às Eleições Gerais de 2018, do Democratas DEM -, do município de Mostardas, com fundamento nos artigos 52, § 6°, VI, e 77, IV, "a", ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017, e
DETERMINO a perda do direito ao recebimento de novas cotas do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do órgão de direção municipal
em ambos os casos enquanto não for regularizada a situação do partido político perante à Justiça Eleitoral, consoante o artigo 83, II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido o teor desta decisão e à presidência do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) para suspensão do registro ou anotação do órgão partidário municipal.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Mostardas, 14 de fevereiro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

127ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 05/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-53.2018.6.21.0127
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Senador Salgado Filho
JUÍZA ELEITORAL: CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) JOÃO ALBERTO DA ROCHA PAZ-OAB 51190 E PAULO ROBERTO DOS
SANTOS-OAB 40E468)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMAR CLÁUDIO LECHNER E HILDOR SOEHN (ADV(S) JOÃO ALBERTO DA ROCHA PAZ-OAB 51190 E PAULO
ROBERTO DOS SANTOS-OAB 40E468)
Vistos.
Intimem-se as partes para manifestação sobre o exame da prestação de contas, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 72, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Com ou sem manifestação, emita-se parecer conclusivo e, não sendo constatadas novas divergências, dê-se vista ao Ministério Público
Eleitoral, para parecer, no prazo de 2 (dois) dias (art. 76).
Giruá, 15 de fevereiro de 2019
CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
Juíza Eleitoral da 127ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 021/2019 - 128ªZE/RS
Classe - PC Nº 54-49.2018.6.21.0128
Partes
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE MATO CASTELHANO/RS - PDT CNPJ: 92.409.911/0001-95
Responsável: JORGE LUIZ AGAZZI
Responsável: ANTONIO SANTINI
ADV.: Júlio César de Carvalho Pacheco (OAB/RS 51.049)
Município: Mato Castelhano
Intimação da decisão da fl. 26.
Vistos. Manifeste-se o prestador, no prazo de 3 (três) dias, a respeito das falhas/irregularidades apontadas no relatório preliminar, podendo, no
mesmo prazo, realizar as diligências cabíveis para a complementação dos dados ou saneamento das mesmas. Intimem-se. Em 15/02/2019.
Marli Inês Miozzo Juíza Eleitoral Substituta
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 022/2019 - 128ªZE/RS
Classe - PC Nº 55-34.2018.6.21.0128
Partido: DEMOCRATAS DE PASSO FUNDO/RS - DEM CNPJ: 90.169.533/0001-94
Responsável: PATRIC CAVALCANTI
Responsável: RODOLFO SILVA BOITA
ADV.: Leandro Bussolotto (OAB/RS 53.855)
Município: Passo Fundo
Intimação da decisão da fl. 51.
Vistos. Manifeste-se o prestador, no prazo de 3 (três) dias, a respeito das falhas/irregularidades apontadas no relatório preliminar, podendo, no
mesmo prazo, realizar as diligências cabíveis para a complementação dos dados ou saneamento das mesmas. Intimem-se. Em 15/02/2019.
Marli Inês Miozzo Juíza Eleitoral Substituta
NOTA DE EXPEDIENTE N. 023/2019 - 128ªZE/RS
Classe - PC Nº 56-19.2018.6.21.0128
Partes
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE PASSO FUNDO/RS - PDT CNPJ: 02.558.388/0001-76
Responsável: CELMIRO MESQUITA
Responsável: IRMA DA SILVEIRA LIZOT
ADV.: MARCIO ASSIS PATUSSI (OAB/RS 55.667)
Município: Passo Fundo
Intimação da decisão da fl. 33.
Vistos. Manifeste-se o prestador, no prazo de 3 (três) dias, a respeito das falhas/irregularidades apontadas no relatório preliminar, podendo, no
mesmo prazo, realizar as diligências cabíveis para a complementação dos dados ou saneamento das mesmas. Intimem-se. Em 15/02/2019.
Marli Inês Miozzo Juíza Eleitoral Substituta
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 128ªZE/RS
Classe - PC Nº 58-86.2018.6.21.0128
Partes
Partido: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Responsável: PAULO ANTONIO BUSI DE SEVERO
Responsável: PAULO CESAR CALETTI
ADV.: Paulo Cesar Caletti (OAB/RS 35.426)
Município: Passo Fundo
Intimação da decisão da fl. 23.
Vistos. Manifeste-se o prestador, no prazo de 3 (três) dias, a respeito das falhas/irregularidades apontadas no relatório preliminar, podendo, no
mesmo prazo, realizar as diligências cabíveis para a complementação dos dados ou saneamento das mesmas. Intimem-se. Em 15/02/2019.
Marli Inês Miozzo Juíza Eleitoral Substituta
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2019 - 128ªZE/RS
Classe - PC Nº 70-03.2018.6.21.0128
Partes
Partido: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE PASSO FUNDO
Responsável: HELIOMAR URDANGARIN DE LARA
Responsável: ELIS REGINA FLORES DUARTE
ADV.: FRANCIÉLI APARECIDA DA SILVA GONÇALVES (OAB/RS 101.751)
Município: Passo Fundo
Intimação da decisão da fl. 26.
Vistos. Manifeste-se o prestador, no prazo de 3 (três) dias, a respeito das falhas/irregularidades apontadas no relatório preliminar, podendo, no
mesmo prazo, realizar as diligências cabíveis para a complementação dos dados ou saneamento das mesmas. Intimem-se. Em 15/02/2019.
Marli Inês Miozzo Juíza Eleitoral Substituta
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 128ªZE/RS
Classe - PC Nº 72-70.2018.6.21.0128
Partes
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA DE ERNESTINA
Responsável: MAURICIO ADRIANO GOEDEL
Responsável: ALTAIR TIEZE
ADV.: FABRÍCIO LOHMANN GOEDEL (OAB/RS 64.600)
Município: Ernestina
Intimação da decisão da fl. 48.
Vistos. Manifeste-se o prestador, no prazo de 3 (três) dias, a respeito das falhas/irregularidades apontadas no relatório preliminar, podendo, no
mesmo prazo, realizar as diligências cabíveis para a complementação dos dados ou saneamento das mesmas. Intimem-se. Em 15/02/2019.
Marli Inês Miozzo Juíza Eleitoral Substituta
NOTA DE EXPEDIENTE N.025/2019 - 128ªZE/RS
Classe - PC Nº 60-56.2018.6.21.0128
Partes
Partido: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE MATO CASTELHANO
Responsável: ELTON LUIZ D MARCHI
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Responsável: CARLA APARECIDA SANTOS MORAES DEBONA
ADV.: Júlio César de Carvalho Pacheco (OAB/RS 36.485)
Município: Mato Castelhano
Intimação da decisão da fl. 26.
Vistos. Manifeste-se o prestador, no prazo de 3 (três) dias, a respeito das falhas/irregularidades apontadas no relatório preliminar, podendo, no
mesmo prazo, realizar as diligências cabíveis para a complementação dos dados ou saneamento das mesmas. Intimem-se. Em 15/02/2019.
Marli Inês Miozzo Juíza Eleitoral Substituta

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2019/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 225-31.2017.6.21.0131
REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSO ACIMA DO LIMITE LEGAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sapiranga
JUÍZA ELEITORAL: VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : RUBENS ROBERTO HARTK
ADV: GABRIELA PILGER FISCHBORN , OAB/RS N. 109.701
Vistos.
Proceda-se ao lançamento do ASE 540.
Intime-se o recorrido para o pagamento da multa no prazo de 30 dias, conforme Resolução TRE/RS n. 298/17.
Em caso de inadimplência, inscreva-se a multa em livro próprio, lavre-se o termo de inscrição e remeta-se ao TRE/RS para providências.
Sapiranga, 14 de fevereiro de 2019
VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
Juíza Eleitoral da 131ª ZE

137ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-39.2018.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL PARTIDÁRIA - 2018
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DELLA LATTA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA-OAB 33622)
RESPONSÁVEL(S) : GENILSON MARCON E GERALDO SANDRI (ADV(S) ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA-OAB 33622)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral final do Partido Progressista do município de São Marcos, referente às Eleições Gerais de 2018.
Publicado o Edital n. 030/2018 no DEJERS, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve impugnação das contas,
consoante certidão de fl.
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva (fl. 19/20). O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo
sentido (fl. 22).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas. O
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação de contas.
Além disso, não foi apresentada impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos
termos do §1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, consoante certidão de fl.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, I, da Res. TSE n. 23.553/2017, aprovo as contas do Partido Progressista do município de São
Marcos-RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
São Marcos, 13 de fevereiro de 2019
ANA PAULA DELLA LATTA
Juíza Eleitoral da 137ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-02.2018.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL PARTIDÁRIA - 2018
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DELLA LATTA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FULVIO PESSINI-OAB 60242)
RESPONSÁVEL(S) : BRUNO FACHINI E RAFAEL MAZOTTI (ADV(S) FULVIO PESSINI-OAB 60242)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral final do Movimento Democrático Brasileiro do município de São Marcos, referente às Eleições Gerais
de 2018.
Publicado o Edital n. 030/2018 no DEJERS, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve impugnação das contas,
consoante certidão de fl.
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 23). O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 25).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas. O
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação de contas.
Além disso, não foi apresentada impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos
termos do §1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, consoante certidão de fl.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, I, da Res. TSE n. 23.553/2017, aprovo as contas do Movimento Democrático Brasileiro do
município de São Marcos-RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
São Marcos, 13 de fevereiro de 2019
ANA PAULA DELLA LATTA
Juíza Eleitoral da 137ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 005/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-91.2018.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL PARTIDÁRIA - 2018
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DELLA LATTA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) JOÃO URUBATÃ DOS REIS-OAB 44526)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO POHLOD KAPP E PEDRO FERRARI TELES (ADV(S) JOÃO URUBATÃ DOS REIS-OAB 44526)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral final do Partido dos Trabalhadores do município de São Marcos, referente às Eleições Gerais de
2018.
Publicado o Edital n. 030/2018 no DEJERS, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve impugnação das contas,
consoante certidão de fl.
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva (fl. 24). O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo
sentido (fl. 26).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas. O
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação de contas.
Além disso, não foi apresentada impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos
termos do §1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, consoante certidão de fl.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, I, da Res. TSE n. 23.553/2017, aprovo as contas do Partido dos Trabalhadores do município de
São Marcos-RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
São Marcos, 13 de fevereiro de 2019
ANA PAULA DELLA LATTA
Juíza Eleitoral da 137ª 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, Segunda-feira, 18 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 30, Página: 51

NOTA DE EXPEDIENTE N. 006/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-09.2018.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL PARTIDÁRIA - 2018
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DELLA LATTA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA-OAB 33622)
RESPONSÁVEL(S) : JEAN CARLO RIZZON E EDSON SUTIL ALVES (ADV(S) ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA-OAB 33622)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral final do Partido Trabalhista Brasileiro do município de São Marcos, referente às Eleições Gerais de
2018.
Publicado o Edital n. 030/2018 no DEJERS, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve impugnação das contas,
consoante certidão de fl.
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 20). O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 22).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas. O
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação de contas.
Além disso, não foi apresentada impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos
termos do §1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, consoante certidão de fl.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, I, da Res. TSE n. 23.553/2017, aprovo as contas do Partido Trabalhista Brasileiro do município
de São Marcos-RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
São Marcos, 13 de fevereiro de 2019
ANA PAULA DELLA LATTA
Juíza Eleitoral da 137ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-84.2018.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL PARTIDÁRIA - 2018
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DELLA LATTA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) CRISTINA LORANDI-OAB 57503)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ AIRTON MULLER E IARA MULLER (ADV(S) CRISTINA LORANDI-OAB 57503)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitoral final do Partido Socialista Brasileiro do município de São Marcos, referente às Eleições Gerais de
2018.
Publicado o Edital n. 030/2018 no DEJERS, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve impugnação das contas,
consoante certidão de fl.
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva (fl. 26/27). O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo
sentido (fl. 29).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas. O
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação de contas.
Além disso, não foi apresentada impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos
termos do §1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, consoante certidão de fl.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, I, da Res. TSE n. 23.553/2017, aprovo as contas do Partido Socialista Brasileiro do município
de São Marcos-RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
São Marcos, 13 de fevereiro de 2019
ANA PAULA DELLA LATTA
Juíza Eleitoral da 137ª ZE
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149ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 019/2019 - 149 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-33.2018.6.21.0149
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Igrejinha
JUÍZA ELEITORAL: GRAZIELLA CASARIL
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) ALBERTO VINÍCIUS PETRY-OAB 95457)
RESPONSÁVEL(S) : JULIANO MULLER DE OLIVEIRA, ANDERSON FIDELIS DE ARAÚJO, DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA E
JEFFERSON ALAN MULLER (ADV(S) ALBERTO VINÍCIUS PETRY-OAB 95457)
O Partido Socialista Brasileiro – PSB de Igrejinha apresentou Prestação de Contas relativas ao Exercício Financeiro 2017.
Em petição (fls. 36 a 40), foi requerida a exclusão do polo ativo de Luis Carlos Trombetta e o reconhecimento da legitimidade de Jefferson
Allan Muller como tesoureiro do PSB no exercício de 2017. Foi deferido o pedido formulado pelo partido político (fl. 42).
O balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício foram publicados (fls. 51 e 52) e intimado o Ministério Público Eleitoral (fl.
53), nos termos do art. 31, § 1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e, decorrido o prazo legal, não houve impugnação (fl. 54).
Em exame preliminar, foram solicitados esclarecimentos sobre irregularidades encontradas (fls. 55 e 56). Determinada a intimação do partido
político para responder ao exame preliminar (fls. 58), foi publicada nota de expediente (fls. 60 e 61). Houve resposta no prazo legal (fls. 62 a
67).
Foi emitido relatório conclusivo recomendando a desaprovação das contas, a suspensão das transferências de recursos do Fundo Partidário
em período proporcional à gravidade da irregularidade e o recolhimento ao Tesouro da União do valor de origem não identificada,
considerando as disposições da Res. TSE 23.464/2015, aplicáveis ao exercício de 2017, já que consta na prestação de contas que não houve
identificação de depósito efetuado na conta bancária do partido político no valor total de R$ 100,00 (cem reais), o que impede a correta
identificação da fonte (fls. 68 a 71).
No parecer de fl. 73, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Foi certificada a exclusão do Sr. Luiz Carlos Trombetta do polo ativo da ação ( fl. 75).
Determinada a intimação do partido político e seus responsáveis (fl. 77), foi publicada nota de expediente (fls. 79 e 80).
Em resposta, o partido político alegou incoerência do analista das contas ao posicionar-se pela desaprovação das contas, mas apresentar
fundamentação jurídica pela aprovação com ressalvas. Mencionou também que o contribuinte do depósito de R$ 100,00 (cem reais) efetuado
sem identificação era Jefferson Alan Muller, tesoureiro do partido político.
Determinada a manifestação do analista sobre a petição do partido político (fl. 88), foi publicada nota de expediente (fls. 90 e 91).
Emitido novo relatório conclusivo, o analista reiteirou os termos do relatório conclusivo de fls. 68 a 71, retificando a fundamentação para
concluir pela desaprovação das contas (fls. 92 a 95).
Em novo parecer, o Ministério Público Eleitoral reiteirou o parecer de fl. 73 e opinou pela desaprovação das contas (fls. 97 e 98).
Determinada a intimação do partido político e seus responsáveis (fl. 101), foi publicada nota de expediente (fls. 103 e 104).
Em nova manifestação, o partido político alegou que fora erro bancário não constar no depósito efetuado o nome do contribuinte e que o erro
não prejudica a identificação da receita; alegou também ser os R$ 100,00 valor ínfimo, o que não compromete a transparência de seus
gestores; que as contas devem ser aprovadas com ressalvas.
Foi certificada a inclusão do tesoureiro, Sr. Jefferson Alan Muller, no polo ativo da ação (fl. 107). Determinada a intimação do tesoureiro acerca
do relatório conclusivo e parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 109), foi publicada nota de expediente (fls. 111 e 112) e houve decurso do
prazo sem manifestação (fl. 113).
É o relatório.
Decido.
Segundo o parecer conclusivo de fls. 92 a 95, a irregularidade apresentada na identificação das receitas compromete a regularidade das
contas do partido.
Dispõe o artigo 7º da Resolução 23.464/2015, que os partidos somente podem receber doação ou contribuições com identificação do
respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador/contribuinte ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), no caso de recursos provenientes de outro partido político ou de candidatos. Dessa forma, toda e qualquer doação ou contribuição
feita a partido político, por depósito ou transferência bancária, deve respeitar a exigência de identificação do CPF do doador ou contribuinte.
Tais informações devem, obrigatoriamente, constar dos extratos bancários apresentados à Justiça Eleitoral. A indicação do tesoureiro do
partido político como doador/contribuinte "a posteriori" no processo de prestação de contas não é informação válida, visto que inviabiliza a
identificação da real origem do recurso (doador originário).
Assim, não é possível atestar a procedência de tais valores, configurando-se o recebimento de recursos de origem não identificada, no total de
R$ 100,00 (cem reais), porquanto não foi identificada nos extratos bancários (fl. 14) a origem pelo nome e/ou CPF do doador originário na
presente prestação de contas.
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Igrejinha, relativas ao exercício de 2017, nos
termos do artigo 46, III, a, da Res. TSE 23.464/2015, determinando a suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período
de 2 (dois) meses, a partir do trânsito em julgado da decisão.
DETERMINO, ainda, a devolução da importância citada no parecer conclusivo de fls. 92 a 95 ao erário e CONDENO o Partido Socialista
Brasileiro – PSB de Igrejinha ao pagamento de multa de 20% (dez por cento) do valor a ser devolvido.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado a decisão, comuniquem-se os diretórios estadual e nacional do Partido Socialista Brasileiro – PSB da desaprovação das
contas do exercício 2017.
Após, arquive-se.
Igrejinha, 14 de fevereiro de 2019
GRAZIELLA CASARIL
Juíza Eleitoral da 149ª ZE
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164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 05/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
Processo 24-03.2018.6.21.0164
Classe: AP (AÇÃO PENAL)
Autor: Ministério Público Eleitoral
Reus:
Celida Regina de Quadros Costa
Adv: Luis Carlos Lopes Azevedo - OAB/RS 92.021
Carlos Cesar Medeiros Domingues
Adv: Wagner Antonio de Andrade Rasera - OAB/RS 52.668
Adv: Rubem Ney Leal Argiles - OAB/RS 41.766
Intimem-se os procuradores do réu CARLOS CESAR MEDEIROS RODRIGUES para que apresentem ALEGAÇÕES FINAIS por escrito, no
prazo de 10 dias.
Em 22/01/2019
Bento Fernandes de Barros Junior
Juiz Eleitoral.

165ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-94.2018.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - Eleições - 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: Alto Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
RESPONSÁVEL(S) : JOAQUIM RAFAEL SCHNEIDER E DOUGLAS SCHNEIDER
ADVOGADO: LUCAS SCHNEIDER HENSEL - OAB(RS) 67.597
Intimem-se, o partido e seus responsáveis, para que manifestem-se acerca do Exame Preliminar de fl. 22 no prazo de 3 dias.
Feliz, 14 de fevereiro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 65-64.2018.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - Eleições - 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: Linha Nova
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES PT (ADV(S) JORGE ZIMMER-OAB 049347)
RESPONSÁVEL(S) : MARLON GEANE SCHOER E SERGIO UTZIG (ADV(S) JORGE ZIMMER-OAB 049347)
Intimem-se o partido e seus responsáveis, para manifestarem-se no prazo de 20 dias, acerca do Exame Técnico de fl. 37.
Feliz, 14 de fevereiro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-65.2018.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) HELOISA HELENA LOPES-OAB 53933)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ JONAS ALVES MACHADO E GILBERTO RAUBER (ADV(S) HELOISA HELENA LOPES-OAB 53933)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Cuida-se de prestação de contas anuais do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB do município de Feliz/RS referente
ao exercício 2017, apresentada intempestivamente em 19.11.2018, que tramita conforme as disposições processuais da Resolução TSE nº
23.546 de 2017.
Apresentadas as contas, foi publicado Edital n° 56/2018 em 05.12.2018, não houve impugnações, conforme certidão de fl.40.
Conforme Manifestação Técnica de fl. 43, não foram identificadas irregularidedes, mas sim impropriedades no que refere-se a intempestividade
na apresentação e na forma como foi efetuado o depósito em conta corrente no valor de R$ 441,10.
O partido comprovou a origem do recurso, restando a ressalva de que deveria ter sido creditado através de transferência bancária entre contas
do mesmo partido. O analista se manifestou pela aprovação com as devidas ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com resssalvas .
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Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Verifica-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução do TSE nº 23.464/2015, restando ausência de
irregularidades. Há inconsistencia em relação a intempestividade na entrega, occorrida em 20.06.2018, fora do prazo previsto pela legislação.
Demais inconsistência está justificada e não compromete as contas.
Nesse sentido, impõe-se a aprovação das contas com as devidas ressalvas.
III- DISPOSITIVO.
Isso posto, APROVO COM RESSALVAS as contas anuais apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB do
município de Feliz/RS, relativamente ao exercício de 2017, nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Feliz, 14 de fevereiro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-65.2018.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) HELOISA HELENA LOPES-OAB 53933)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ JONAS ALVES MACHADO E GILBERTO RAUBER (ADV(S) HELOISA HELENA LOPES-OAB 53933)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Cuida-se de prestação de contas anuais do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB do município de Feliz/RS referente
ao exercício 2017, apresentada intempestivamente em 19.11.2018, que tramita conforme as disposições processuais da Resolução TSE nº
23.546 de 2017.
Apresentadas as contas, foi publicado Edital n° 56/2018 em 05.12.2018, não houve impugnações, conforme certidão de fl.40.
Conforme Manifestação Técnica de fl. 43, não foram identificadas irregularidedes, mas sim impropriedades no que refere-se a intempestividade
na apresentação e na forma como foi efetuado o depósito em conta corrente no valor de R$ 441,10.
O partido comprovou a origem do recurso, restando a ressalva de que deveria ter sido creditado através de transferência bancária entre contas
do mesmo partido. O analista se manifestou pela aprovação com as devidas ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com resssalvas .
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Verifica-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução do TSE nº 23.464/2015, restando ausência de
irregularidades. Há inconsistencia em relação a intempestividade na entrega, occorrida em 20.06.2018, fora do prazo previsto pela legislação.
Demais inconsistência está justificada e não compromete as contas.
Nesse sentido, impõe-se a aprovação das contas com as devidas ressalvas.
III- DISPOSITIVO.
Isso posto, APROVO COM RESSALVAS as contas anuais apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB do
município de Feliz/RS, relativamente ao exercício de 2017, nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Feliz, 14 de fevereiro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-80.2018.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) PEDRO VITOR MARTINI-OAB 65805)
RESPONSÁVEL(S) : VOLNEI CARLOS HANAUER E JOÃO LOTÁRIO FREIBERGER (ADV(S) PEDRO VITOR MARTINI-OAB 65805)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Cuida-se de prestação de contas anuais do Progressistas- PP do município de Feliz/RS referente ao exercício 2017, apresentada
intempestivamente em 21.11.2018, que tramita conforme as disposições processuais da Resolução TSE nº 23.546 de 2017.
Apresentadas as contas, foi publicado Edital n° 56/2018 em 05.12.2018, não houve impugnações, conforme certidão de fl.07.
Conforme Manifestação Técnica de fl. 10, não foram identificadas irregularidedes, apenas impropriedade no que refere-se a intempestividade
na apresentação.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com as devidas ressalvas, das contas .
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Verifica-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução do TSE nº 23.464/2015, restando ausência de
irregularidades. Há inconsistencia em relação a intempestividade na entrega, occorrida em 21.11.2018, fora do prazo previsto pela legislação.
Nesse sentido, impõe-se a aprovação das contas com as devidas ressalvas.
III- DISPOSITIVO.
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Isso posto, APROVO COM RESSALVAS as contas anuais apresentadas pelo Progressistas -PP
exercício de 2017, nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Feliz, 14 de fevereiro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE

Ano: 2019, Número: 30, Página: 55

do município de Feliz/RS, relativamente ao

NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-13.2018.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vale Real
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSITA - PP (ADV(S) CATIA MULLER-OAB 78528)
RESPONSÁVEL(S) : ITACIE LEMOS DE GOES E GEBERSON CHRISTIAN BARTH (ADV(S) CATIA MULLER-OAB 78528)
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Progressistas -PP, do Município de Vale Real, referente às Eleições Gerais de 2018.
As contas foram prestadas 06.11.2018, dentro do prazo estabelecido pela legislação. Foi publicado o Edital nº 053/2018 em 14.11.2018, tendo
transcorrido o prazo legal sem impugnações.
Sobreveio parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas da campanha eleitoral 2018 apresentadas por partido político.
Registre-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.553/2017, estando as suas peças
devidamente assinadas. O partido comprovou a origem e o destino dos recursos recebidos. A conta corrente para movimentação de recursos
de campanha foi aberta dentro do prazo exigido pela legislação.
Não houve impugnação.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação
eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabível a aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação das contas, em consonância com o parecer técnico.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, APROVO as contas apresentadas pelo Progressistas - PP de Vale Real, referentes às Eleições Gerais de 2018, com
fundamento no art. 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos.
Feliz, 14 de fevereiro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE

169ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 08/2019 - 169 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-33.2018.6.21.0169
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) MAURICIO RUGERI GRAZZIOTIN-OAB 30103)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO FERNANDO PÉRICO E MILTON LUIZ BALBINOT (ADV(S) MAURICIO RUGERI GRAZZIOTIN-OAB 30103)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente as eleições gerais de 2018, do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRA - MDB de
Caxias do Sul - RS.
A agremiação partidária apresentou à fls. 02-09, o Extrato da Prestação de Contas Final, acompanhada de documentos.
Publicado Edital nº 27/2018 no DEJERS, edição nº 215, pág. 62, em 27.11.2018, para fins do artigo 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
transcorrendo o prazo editalício sem apresentação de impugnação, conforme certidão de fls. 21.
Não havendo irregularidades a apontar em exame preliminar, sobreveio Parecer Conclusivo de responsável pela área técnica, designado
através da Portaria 169ª ZE nº 01/2018, informando a inexistência de movimentação financeira para a campanha eleitoral. Registra a ausência
de apresentação dos Extratos Bancários, falha suprida com a utilização das ferramentas do SPCE, conforme relatório de fl. 14. Registra, ainda,
o não recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme informação de fl. 15.
Entende que a impropriedade de não apresentação dos extratos bancários foi suprida com o relatório do SPCE, ou seja, não possui a potência
para emissão de parecer pela desaprovação, bem como, ante a ausência de irregularidades a indicar, conclui, ao final, pela aprovação das
contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 19).
Vieram os autos conclusos para sentença.
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É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados e certidões emitidas, bem como pela manifestação do responsável pela análise
técnica, que o partido não movimentou recursos nas eleições de 2018.
O apontamento no Parecer Conclusivo, quanto a ausência de apresentação de extratos bancários é mera falha, considerado
irrelevante, conforme indicado no artigo 79, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ao fim, não foram indicadas irregularidades.
Assim, cumpre a agremiação partidária a obrigação imposta pelo artigo 48, II, 'd' da Resolução TSE nº 23.553/2017, atendendo as exigências
da norma de regência.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas relativas às eleições de 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Caxias do
Sul - RS, com fulcro no artigo 77, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, transcorrido o prazo recursal, transitando em julgado, arquive-se.
Caxias do Sul, 14 de fevereiro de 2019
ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
Juiz Eleitoral da 169ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 09/2019 - 169 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-18.2018.6.21.0169
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
PARTIDO(S) : PC DO B - PARTIDO COMINISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS (ADV(S) JOÃO ELDERI DE
OLIVEIRA COSTA-OAB 32155)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO DE FREITAS JESUS E SILVIO LUIZ FRASSON (ADV(S) JOÃO ELDERI DE OLIVEIRA COSTA-OAB
32155)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente as eleições gerais de 2018, do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B de Caxias
do Sul - RS.
A agremiação partidária apresentou à fls. 02-11, o Extrato da Prestação de Contas Final, acompanhada do extrato bancário da conta-corrente
e de documentos.
Publicado Edital nº 27/2018 no DEJERS, edição nº 215, pág. 62, em 27.11.2018, para fins do artigo 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
transcorrendo o prazo editalício sem apresentação de impugnação, conforme certidão de fls. 26.
Não havendo irregularidades a apontar em exame preliminar, sobreveio Parecer Conclusivo de responsável pela área técnica, designado
através da Portaria 169ª ZE nº 01/2018, informando a inexistência de movimentação financeira para a campanha eleitoral, conforme extrato de
fls. 07-09, constando apenas o registro de recursos estimáveis em dinheiro relativo a serviços advocatícios e contábeis, no montante de R$
200,00 (duzentos reais). Registra, ainda, o não recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme informação de fl. 19.
Consigna a inexistência de impropriedades e irregularidades a indicar, concluindo, ao final, pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 24).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados e certidões emitidas, bem como pela manifestação do responsável pela análise
técnica, que o partido não movimentou recursos nas eleições de 2018, constando apenas o registro de recursos estimáveis em dinheiro,
relativo a serviços advogatícios e contábeis.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades a indicar.
Assim, cumpre a agremiação partidária a obrigação imposta pelo artigo 48, II, 'd' da Resolução TSE nº 23.553/2017, atendendo as exigências
da norma de regência.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas relativas às eleições de 2018 do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B de Caxias do Sul RS, com fulcro no artigo 77, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, transcorrido o prazo recursal, transitando em julgado, arquive-se.
Caxias do Sul, 14 de fevereiro de 2019
ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
Juiz Eleitoral da 169ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 10/2019 - 169 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-03.2018.6.21.0169
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
PARTIDO(S) : SD - SOLIDARIEDADE - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS (ADV(S) MARCIO TADEU AMARAL-OAB 49132)

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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RESPONSÁVEL(S) : MARCIO TADEU AMARAL E ALEXANDRE FERNANDO BENETTI LOVATTO (ADV(S) MARCIO TADEU AMARAL-OAB
49132)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente as eleições gerais de 2018, do SOLIDARIEDADE - SD de Caxias do Sul - RS.
A agremiação partidária apresentou à fls. 02-16, o Extrato da Prestação de Contas Final, acompanhada do extrato bancário da conta-corrente
e demais documentos.
Publicado Edital nº 27/2018 no DEJERS, edição nº 215, pág. 62, em 27.11.2018, para fins do artigo 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
transcorrendo o prazo editalício sem apresentação de impugnação, conforme certidão de fls. 29.
Não havendo irregularidades a apontar em exame preliminar, sobreveio Parecer Conclusivo de responsável pela área técnica, designado
através da Portaria 169ª ZE nº 01/2018, informando a inexistência de movimentação financeira para a campanha eleitoral, conforme extrato
de fl. 22, bem como o não recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme informação de fl. 23.
Nestes termos, conclui pela aprovação das contas, face a inexistência de impropriedades ou irregularidades.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 27).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados e certidões emitidas, bem como pela manifestação do responsável pela análise
técnica, que o partido não movimentou recursos nas eleições de 2018.
Ao fim, não foram indicadas impropriedades ou irregularidades pela análise técnica, tendo o Ministério Público Eleitoral opinado na mesma
direção.
Assim, cumpre a agremiação partidária a obrigação imposta pelo artigo 48, II, 'd' da Resolução TSE nº 23.553/2017, atendendo as exigências
da norma de regência.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas relativas às eleições de 2018 do SOLIDARIEDADE - SD de Caxias do Sul - RS, com fulcro no
artigo 77, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, transcorrido o prazo recursal, transitando em julgado, arquive-se.
Caxias do Sul, 14 de fevereiro de 2019
ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
Juiz Eleitoral da 169ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 11/2019 - 169 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-85.2018.6.21.0169
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
PARTIDO(S) : PTC - PARTIDO TRABALHISTA CRITÃO - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS (ADV(S) JAIR ZAUZA-OAB
93740)
RESPONSÁVEL(S) : CARLA PACHECO E ALEX ANTONIO BUFFON (ADV(S) JAIR ZAUZA-OAB 93740)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente as eleições gerais de 2018, do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC de Caxias do
Sul - RS.
A agremiação partidária apresentou à fls. 02-08, o Extrato da Prestação de Contas Final, acompanhada do extrato bancário da conta-corrente
e demais documentos.
Publicado Edital nº 27/2018 no DEJERS, edição nº 215, pág. 62, em 27.11.2018, para fins do artigo 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
transcorrendo o prazo editalício sem apresentação de impugnação, conforme certidão de fls. 19.
Não havendo irregularidades a apontar em exame preliminar, sobreveio Parecer Conclusivo de responsável pela área técnica, designado
através da Portaria 169ª ZE nº 01/2018, informando a inexistência de movimentação financeira para a campanha eleitoral, conforme extrato
de fl. 12, bem como o não recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme informação de fl. 13.
Registra o parecerista como impropriedade a falta de entrega da Prestação de Contas Parcial com os relatórios financeiros exigidos, no
entanto, a falha apontada não possui potência para opinião pela desaprovação. Consigna a falta de irregularidades a indicar, concluindo, ao
final, pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 17).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados e certidões emitidas, bem como pela manifestação do responsável pela análise
técnica, que o partido não movimentou recursos nas eleições de 2018.
Em relação ao apontamento no Parecer Conclusivo quanto a ausência de prestação de contas parcial, com os relatórios financeiros exigidos
pelo artigo 53, §§ 1º e 4º da Resolução TSE nº 23.553/2017, assiste razão ao parecerista, pois efetivamente tal falha é apenas para registro e
orientação para futuras apresentações de contas eleitorais, sem macular a presente prestação de contas, sendo erro irrelevante, conforme
indicado no artigo 79, da Resolução TSE nº 23.553/2017..
Registre-se, por fim, que não foram encontradas irregularidades na presente Prestação de Contas.
Assim, cumpre a agremiação partidária a obrigação imposta pelo artigo 48, II, 'd' da Resolução TSE nº 23.553/2017, atendendo as exigências
da norma de regência.
III - DISPOSITIVO
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Isso posto, julgo APROVADAS as contas relativas às eleições de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC de Caxias do Sul - RS,
com fulcro no artigo 77, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, transcorrido o prazo recursal, transitando em julgado, arquive-se.
Caxias do Sul, 14 de fevereiro de 2019
ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
Juiz Eleitoral da 169ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2019 - 169 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-55.2018.6.21.0169
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
PARTIDO(S) : PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB
84482)
RESPONSÁVEL(S) : RENATO DE OLIVEIRA NUNES E REJANE RIBEIRO DOS SANTOS (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente as eleições gerais de 2018, do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR de Caxias do Sul - RS.
A agremiação partidária apresentou à fls. 02-18, o Extrato da Prestação de Contas Final, acompanhada do extrato bancário da conta-corrente
e demais documentos.
Publicado Edital nº 27/2018 no DEJERS, edição nº 215, pág. 62, em 27.11.2018, para fins do artigo 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
transcorrendo o prazo editalício sem apresentação de impugnação, conforme certidão de fls. 30.
Não havendo irregularidades a apontar em exame preliminar, sobreveio Parecer Conclusivo de responsável pela área técnica, designado
através da Portaria 169ª ZE nº 01/2018, informando a inexistência de movimentação financeira para a campanha eleitoral, conforme extrato
de fl. 23, bem como o não recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme informação de fl. 24.
Não havendo impropriedades ou irregularidades a indicar, opinou, ao final, pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 28).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados e certidões emitidas, bem como pela manifestação do responsável pela análise
técnica, que o partido não movimentou recursos nas eleições de 2018.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades na presente Prestação de Contas.
Assim, cumpre a agremiação partidária a obrigação imposta pelo artigo 48, II, 'd' da Resolução TSE nº 23.553/2017, atendendo as exigências
da norma de regência.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas relativas às eleições de 2018 do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR de Caxias do Sul - RS, com fulcro
no artigo 77, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, transcorrido o prazo recursal, transitando em julgado, arquive-se.
Caxias do Sul, 14 de fevereiro de 2019
ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
Juiz Eleitoral da 169ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2019 - 169 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-40.2018.6.21.0169
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS (ADV(S)
ADENIR LAZZARETTI-OAB 27489)
RESPONSÁVEL(S) : OZORIO ALCIDES ROCHA E SAMUEL RIBEIRO DE AVILO (ADV(S) ADENIR LAZZARETTI-OAB 27489)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente as eleições gerais de 2018, do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB de Caxias do Sul - RS.
A agremiação partidária apresentou à fls. 02-14, o Extrato da Prestação de Contas Final, acompanhada do extrato bancário da conta-corrente
e demais documentos.
Publicado Edital nº 27/2018 no DEJERS, edição nº 215, pág. 62, em 27.11.2018, para fins do artigo 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
transcorrendo o prazo editalício sem apresentação de impugnação, conforme certidão de fls. 26.
Não havendo irregularidades a apontar em exame preliminar, sobreveio Parecer Conclusivo de responsável pela área técnica, designado
através da Portaria 169ª ZE nº 01/2018, em fls. 21-22, informando a inexistência de movimentação financeira para a campanha
eleitoral, conforme extrato de fl. 19, bem como o não recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme informação de fl. 20.
Não havendo impropriedades ou irregularidades a indicar, opinou, ao final, pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 24).
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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Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados e certidões emitidas, bem como pela manifestação do responsável pela análise
técnica, que o partido não movimentou recursos nas eleições de 2018.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades na presente Prestação de Contas.
Assim, cumpre a agremiação partidária a obrigação imposta pelo artigo 48, II, 'd' da Resolução TSE nº 23.553/2017, atendendo as exigências
da norma de regência.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas relativas às eleições de 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de
Caxias do Sul - RS, com fulcro no artigo 77, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, transcorrido o prazo recursal, transitando em julgado, arquive-se.
Caxias do Sul, 14 de fevereiro de 2019
ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
Juiz Eleitoral da 169ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 169 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-25.2018.6.21.0169
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
PARTIDO(S) : PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS (ADV(S) ELIAS RAFAEL
COUTINHO DE FREITAS-OAB 53652)
RESPONSÁVEL(S) : CLAIR DE LIMA GIRARDI E JULIANO CHECHINATO (ADV(S) ELIAS RAFAEL COUTINHO DE FREITAS-OAB 53652)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente as eleições gerais de 2018, do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de Caxias do
Sul - RS.
A agremiação partidária apresentou à fls. 02-13, o Extrato da Prestação de Contas Final, acompanhada do extrato bancário da conta-corrente
e demais documentos.
Publicado Edital nº 27/2018 no DEJERS, edição nº 215, pág. 62, em 27.11.2018, para fins do artigo 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
transcorrendo o prazo editalício sem apresentação de impugnação, conforme certidão de fls. 25.
Não havendo irregularidades a apontar em exame preliminar, sobreveio Parecer Conclusivo de responsável pela área técnica, designado
através da Portaria 169ª ZE nº 01/2018, em fls. 20-21, informando a inexistência de movimentação financeira para a campanha
eleitoral, conforme extrato de fl. 18, bem como o não recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme informação de fl. 19.
Não havendo impropriedades ou irregularidades a indicar, opinou, ao final, pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 23).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados e certidões emitidas, bem como pela manifestação do responsável pela análise
técnica, que o partido não movimentou recursos nas eleições de 2018.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades na presente Prestação de Contas.
Assim, cumpre a agremiação partidária a obrigação imposta pelo artigo 48, II, 'd' da Resolução TSE nº 23.553/2017, atendendo as exigências
da norma de regência.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas relativas às eleições de 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de Caxias do Sul - RS,
com fulcro no artigo 77, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, transcorrido o prazo recursal, transitando em julgado, arquive-se.
Caxias do Sul, 14 de fevereiro de 2019
ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
Juiz Eleitoral da 169ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 169 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-02.2018.6.21.0169
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
PARTIDO(S) : PATRI - PATRIOTA - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS (ADV(S) PAULO GERALDO ROSA DE LIMA-OAB
24729)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO MARIA ALVES DREHER E HENRIQUE JORGE BISCHOFF (ADV(S) PAULO GERALDO ROSA DE LIMA-OAB
24729)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
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Trata-se de prestação de contas partidária, referente as eleições gerais de 2018, do PATRIOTA - PATRI de Caxias do Sul - RS.
Após informação de fls. 02, noticiando a Omissão, efetuadas as notificações, a agremiação partidária apresentou à fls. 12-28, o Extrato da
Prestação de Contas Final, acompanhada do extrato bancário da conta-corrente e demais documentos.
Publicado Edital nº 28/2018 no DEJERS, edição nº 224, pág. 112, em 10.12.2018, para fins do artigo 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
transcorrendo o prazo editalício sem apresentação de impugnação, conforme certidão de fls. 39.
Não havendo irregularidades a apontar em exame preliminar, sobreveio Parecer Conclusivo de responsável pela área técnica, designado
através da Portaria 169ª ZE nº 01/2018, em fls. 20-21, informando a inexistência de movimentação financeira para a campanha
eleitoral, conforme extrato de fl. 32, bem como o não recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme informação de fl. 33.
Não havendo impropriedades ou irregularidades a indicar, opinou, ao final, pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 37).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados e certidões emitidas, bem como pela manifestação do responsável pela análise
técnica, que o partido não movimentou recursos nas eleições de 2018.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades na presente Prestação de Contas.
Ainda que a apresentação das contas tenha sido realizada após o prazo legal e as devidas notificações, tal falha é meramente formal e
irrelevante, conforme artigo 79 da Resolução TSE nº 23.553/2017, não ensejando juízo de desaprovação.
Assim, cumpre a agremiação partidária a obrigação imposta pelo artigo 48, II, 'd' da Resolução TSE nº 23.553/2017, atendendo as exigências
da norma de regência.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas relativas às eleições de 2018 do PATRIOTA - PATRI de Caxias do Sul - RS, com fulcro no artigo 77,
I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, transcorrido o prazo recursal, transitando em julgado, arquive-se.
Caxias do Sul, 14 de fevereiro de 2019
ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
Juiz Eleitoral da 169ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019 - 169 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-77.2018.6.21.0169
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS (ADV(S) AGENOR
BASSO-OAB 8850)
RESPONSÁVEL(S) : ALCEU BARBOSA VELHO E MAURICIO JOSE FLORES (ADV(S) AGENOR BASSO-OAB 8850)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente as eleições gerais de 2018, do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de
Caxias do Sul - RS.
Após informação de fls. 02, noticiando a Omissão, efetuadas as notificações, a agremiação partidária apresentou à fls. 11-23, o Extrato da
Prestação de Contas Final, acompanhada do extrato bancário da conta-corrente e demais documentos.
Publicado Edital nº 30/2018 no DEJERS, edição nº 226, pág. 98, em 12.12.2018, para fins do artigo 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
transcorrendo o prazo editalício sem apresentação de impugnação, conforme certidão de fls. 39.
Não havendo irregularidades a apontar em exame preliminar, sobreveio Parecer Conclusivo de responsável pela área técnica, designado
através da Portaria 169ª ZE nº 01/2018, em fls. 28-29, informando a inexistência de movimentação financeira para a campanha
eleitoral, conforme extrato de fl. 27, bem como o não recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme informação de fl. 26.
Em sua análise, apontou como impropriedades a omissão na apresentação da Prestação de Contas parcial, a intempestividade na entrega da
Prestação de Contas final e a falta de informação de conta-corrente no SPCE. Entende que as impropriedades apontadas não possuem
potência para opinião pela desaprovação, devendo ser corrigidas em futuras apresentações de contas.
Não havendo irregularidades a indicar, opinou, ao final, pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 37).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados e certidões emitidas, bem como pela manifestação do responsável pela análise
técnica, que o partido não movimentou recursos nas eleições de 2018.
As impropriedades apontadas em Parecer Conclusivo indicam falhas meramente formais e irrelevante, conforme artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.553/2017, não ensejando juízo de desaprovação, haja vista que não houve prejuízo para a análise, com o uso das ferramentas desta
Justiça Especializada..
Não foram encontradas irregularidades na presente Prestação de Contas.
Assim, cumpre a agremiação partidária a obrigação imposta pelo artigo 48, II, 'd' da Resolução TSE nº 23.553/2017, atendendo as exigências
da norma de regência.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas relativas às eleições de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA DEMOCRÁTICO - PDT de Caxias do
Sul - RS, com fulcro no artigo 77, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
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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Intimem-se.
Após, transcorrido o prazo recursal, transitando em julgado, arquive-se.
Caxias do Sul, 14 de fevereiro de 2019
ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
Juiz Eleitoral da 169ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019 - 169 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-32.2018.6.21.0169
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
PARTIDO(S) : PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS (ADV(S) JOÃO HENRIQUE LEONI
RAMOS-OAB 82688, MARCO ANTÔNIO SARTURI MEZZOMO-OAB 64197, MORGANA MONTANARI-OAB 107987 E MÁRIO GREGOIRE
TADDEUCCI-OAB 70254)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO RODRIGUES E ADRIANO BORGES VIEIRA (ADV(S) JOÃO HENRIQUE LEONI RAMOS-OAB 82688, MARCO
ANTÔNIO SARTURI MEZZOMO-OAB 64197, MORGANA MONTANARI-OAB 107987 E MÁRIO GREGOIRE TADDEUCCI-OAB 70254)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente as eleições gerais de 2018, do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de Caxias do Sul RS.
Após informação de fls. 02, noticiando a Omissão, efetuadas as notificações, a agremiação partidária apresentou à fls. 15-38, o Extrato da
Prestação de Contas Final, acompanhada do extrato bancário da conta-corrente e demais documentos.
Publicado Edital nº 30/2018 no DEJERS, edição nº 230, pág. 109, em 18.12.2018, para fins do artigo 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
transcorrendo o prazo editalício sem apresentação de impugnação, conforme certidão de fls. 41.
Não havendo irregularidades a apontar em exame preliminar, sobreveio Parecer Conclusivo de responsável pela área técnica, designado
através da Portaria 169ª ZE nº 01/2018, em fls. 44-45, informando a inexistência de movimentação financeira para a campanha
eleitoral, conforme extrato de fl. 42, bem como o não recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme informação de fl. 43.
Em sua análise, apontou como impropriedades a omissão na apresentação da Prestação de Contas parcial, a intempestividade na entrega da
Prestação de Contas final. Entende que as impropriedades apontadas não possuem potência para opinião pela desaprovação, devendo ser
corrigidas em futuras apresentações de contas.
Não havendo irregularidades a indicar, opinou, ao final, pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 47).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Compulsando os autos, verifica-se, pelos documentos juntados e certidões emitidas, bem como pela manifestação do responsável pela análise
técnica, que o partido não movimentou recursos nas eleições de 2018.
As impropriedades apontadas em Parecer Conclusivo indicam falhas meramente formais e irrelevanteS, conforme artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.553/2017, não ensejando juízo de desaprovação.
Não foram encontradas irregularidades na presente Prestação de Contas.
Assim, cumpre a agremiação partidária a obrigação imposta pelo artigo 48, II, 'd' da Resolução TSE nº 23.553/2017, atendendo as exigências
da norma de regência.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADAS as contas relativas às eleições de 2018 do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de Caxias do Sul - RS, com
fulcro no artigo 77, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, transcorrido o prazo recursal, transitando em julgado, arquive-se.
Caxias do Sul, 14 de fevereiro de 2019
ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
Juiz Eleitoral da 169ª ZE

173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 012/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: NC 38-57.2018.6.21.0173
PROTOCOLO: 44.936/2018
AUTOR DO FATO: PAULO DAISON DE ALMEIDA CORREIA, JÚLIO ERNADES DA ROSA E MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO
VÍTIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
"Vistos.
Ante a comprovação do cumprimento da transação penal, declaro extintas as punibilidades de Paulo Daison de Almeida Correia, Marcelo
Pereira do Nascimento e Julio Ernandes da Rosa, fulcro no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Diligências Legais.
Publique-se.
Arquive-se.
Em 14/02/2019."
Roberta Penz de Oliveira - Juíza Eleitoral da 173ª 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

Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
017ª ZONA ELEITORAL
Código de
Classificação

Assunto/Documento

Datas-limite*

6000-7.05

Boletim de Urna, Boletim de Justificativa
Eleitoral, Comprovante de Carga de Urna e
Zerésima

6000-7.04

Cadernos de folha de votação

6000-7.01

Observação/Justificativa

Quantidade

2014

Descarte permitido pela R21

844

2008-2010

Descarte permitido pela R22

435

Comunicação recebida sobre
falecimentos/conscrito/condenação
criminal/interdição civil

2008 a 2012

Descarte permitido pela R04

1780

6000-7.01

Requerimento de alistamento eleitoral

2010 a 2013

Descarte permitido pela R09

8726

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

2012-2013

Descarte permitido pela R09

765

Cruz Alta, 11 de fevereiro de 2019
Rogério da Silva Melo
*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

Listagem de Eliminação de Documentos
62ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul
Código de
Classificação

Assunto/Documento

Datas limite*

Observação/Justificativa

2004 até 2012 Descarte permitido pela regra R04.

Quantidade

6000-7.01

Comunicação recebida sobre
Falecimentos/Conscritos/Condenação
Criminal/Interdição Civil

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais
(PETEs)

2013

Descarte permitido pela regra R09

5.907

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2013

Descarte permitido pela regra R09

6.021

600-7.04

Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJEs) –
de urna 1º e 2º turnos

2012 até 2016 Descarte permitido pela regra R12

1.598

6000-7.03

Lacre de urna

2006 até 2012 Descarte permitido pela regra R17

326

6000-7.02

Comunicação de Composição de Comissão
Executiva de Partido Político

6000-7.02

2013

79

Descarte permitido pela regra R09

4

Comunicação de Composição Provisória de
Partido Político

2002 até 2011 Descarte permitido pela regra R09

3

6000-7.02

Comunicação de Delegados Credenciados

1992 até 2012 Descarte permitido pela regra R09

96

6000-7.02

Requerimento de cadastramento de senha no
Filiaweb

2013

Descarte permitido pela regra R09

45

Documento referente a postagem de
correspondência, material e patrimônio

1997 até 2016 Descarte permitido pela regra R12

505

6000-2

Termo de Responsabilidade Anual de Bens
Patrimoniais

2000 até 2007 Descarte permitido pela regra R12

9

6000-2

Termo de Transferência Interna de Bem
Patrimonial

1994 até 2010 Descarte permitido pela regra R12

62

6000-7.01

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

2005 até 2013 Descarte permitido pela regra R09

6000-7.04

Cadernos de folha de votação

6000-7.03

Controle de Distribuição das Urnas

2008 até 2014 Descarte permitido pela regra R12

83

6000-7.05

Recibo de entrega de BU a Comitê
Interpartidário

2012 até 2014 Descarte permitido pela regra R05

138

6000-7.03

Recibo de convocação de mesários

2010 até 2014 Descarte permitido pela regra R21

1.439

6000-7.03

Lista de presença a reunião de
mesários/secretários de prédio/auxiliares

2010 até 2014 Descarte permitido pela regra R21

16

6000-7.05

Boletim de urna, Boletim de justificativa
Eleitoral, Comprovante de carga de Urna e
Zerésima

2002 até 2014 Descarte permitido pela regra R21

3.719

6000-7.03

Recibo de entrega de vale-alimentação

2004 até 2008 Descarte permitido pela regra R23

331

6000-7.05

Recibo de entrega de BU a Comitê
Interpartidário

2016

Descarte permitido pela regra R05

45

6000-7.01

Requerimento de justificativa eleitorais,
submetidos à análise do juízo e deferidos

2016

Descarte permitido pela regra R12

152

6000-7.01

Requerimento de justificativa eleitorais,
submetidos à análise do juízo e indeferidos

2010

Descarte permitido pela regra R09

3

6000-7.04

Comprovante de comparecimento (destacado da
folha de votação)

2014

Descarte permitido pela regra R17

5.338

2010

Descarte permitido pela regra R22

Marau, 14 de fevereiro de 2019
RODRIGO FERNANDO GERARDI
Chefe de Cartório Substituto da 62ª Zona Eleitoral
*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.
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