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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PROCESSO 0602186-26.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602186-26.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 VITOR FRANCA RUAS DEPUTADO FEDERAL, VITOR FRANCA RUAS Advogado do(a)
REQUERENTE: TANIA REGINA MACIEL ANTUNES - RS077901 Advogados do(a) REQUERENTE: TANIA REGINA MACIEL ANTUNES RS077901
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 23/04/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 11 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603065-33.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603065-33.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz Federal
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RICARDO FIGUEIRA BIDONE DEPUTADO ESTADUAL, RICARDO FIGUEIRA BIDONE
Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINA FIGUEIRA BIDONE - RS70018 Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINA FIGUEIRA BIDONE
- RS70018
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 23/04/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 11 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
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PROCESSO 0602833-21.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602833-21.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEONARDO HENDGES KLEIN DEPUTADO FEDERAL, LEONARDO HENDGES KLEIN
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667 Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO
AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG131667
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 23/04/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 11 de abril de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Despachos
PROCESSO 0603609-21.2018.6.21.0000
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0603609-21.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA, DIVALDO VIEIRA LARA
Advogados do(a) RÉU: RODRIGO WALTRICK RIBAS - RS66527, ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS - RS38343 Advogado do(a)
RÉU: FELIPE MORADOR BRASIL - RS76689
Vistos.
Intimem-se os investigados LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA e DIVALDO VIEIRA LARA para, querendo, manifestarem-se sobre a
documentação juntada pelo Ministério Público Eleitoral (IDs 2276783 a 2277483), no prazo de 02 (dois) dias.
Após, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 10 de abril de 2019.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI,
Relatora.
PROCESSO 0603605-81.2018.6.21.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603605-81.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Advogado do(a) REPRESENTANTE:
REPRESENTADO: SUSANA MARIA KAKUTA, EMILIA ROVEDA LAUERMANN, JOSE IVO SARTORI, JOSE PAULO DORNELLES CAIROLI
Advogados do(a) REPRESENTADO: MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARILUZ COSTA - RS103396 Advogados do(a)
REPRESENTADO: MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARILUZ COSTA - RS103396 Advogados do(a) REPRESENTADO: MILTON CAVA
CORREA - RS33654, MARILUZ COSTA - RS103396 Advogados do(a) REPRESENTADO: MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARILUZ
COSTA - RS103396, MARIANA STEINMETZ - RS91425
Vistos.
Considerando a juntada do resultado do procedimento de extração de dados telemáticos deferido em audiência (Id. 2237483), e a ausência de
pedido de diligências, declaro encerrada a fase de dilação probatória e aberto o prazo comum de 2 (dois) dias para as partes apresentarem
alegações finais (art. 30 da Res. TSE n. 23.547/17).
Publique-se.
Porto Alegre, 10 de abril de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
PROCESSO 0603543-41.2018.6.21.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603543-41.2018.6.21.0000 - Frederico Westphalen - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: GIOVANI CHERINI, JOSE ALBERTO PANOSSO, DARCI POMPEO DE MATTOS, AFONSO ANTUNES DA MOTTA,
MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO, LUIZ CARLOS DA SILVA ANDRADE
Advogado do(a) REPRESENTADO: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) REPRESENTADO: JONATHAN CARVALHO RS67433 Advogado do(a) REPRESENTADO: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740 Advogados do(a) REPRESENTADO: THIAGO
OBERDAN DE GOES - RS94660, LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740 Advogados do(a) REPRESENTADO: ALINE MATOS DE OLIVEIRA RS100263, FELIPE EBERT DE FRAGA - RS96776, MARCELO MEYER DOS SANTOS - RS100306, RAQUEL DE OLIVEIRA AZEVEDO RS83929
Vistos.
Trata-se de pedido de dispensa de comparecimento à audiência de instrução formulado por José Alberto Panosso, sob argumento de que
acompanha auditoria do Tribunal de Contas do Estado no município de Frederico Westphalen.
Defiro o requerimento nos moldes da decisão relativa ao representado Giovani Cherini, ressaltando que para garantia do direito à ampla e do
devido processo legal é indispensável a presença do advogado constituído na solenidade.
Publique-se.
Porto Alegre, 10 de abril de 2019.
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Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
PROCESSO 0600444-97.2017.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600444-97.2017.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, PEDRO LUIZ CABRAL NUNES, UILIAN OLIVEIRA MACHADO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS LUIZ RAMOS - RS93042
Vistos.
Tendo em vista que UILIAM OLIVEIRA MACHADO não foi localizado nos endereços que constaram no mandado 154/2018 (ID 2231633),
renove-se o ato, novamente por meio de mandado judicial, a ser cumprido, desta feita, no endereço informado no ID 2272733 - Rua Doutor
Olavo Fernandez, 1270, Sala 01, Bairro Estância Velha, Canoas- RS CEP 92.030-790 -, para que (a) regularize sua representação processual
no prazo de 5 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 31, inc. II, da Resolução TSE n. 23.546/17 e (b) apresente as peças "Balanço
Patrimonial" e "Demonstração do Resultado" (art. 14, inc. I, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n. 21.841/04) - sob pena de as contas serem
julgadas não prestadas, na forma do art. 34, § 4º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Em 09 de abril de 2019.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI
PROCESSO 0602745-80.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602745-80.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 NORMELIA SOLANGE MARTTA DEPUTADO ESTADUAL, NORMELIA SOLANGE MARTTA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos.
Intimada para juntar instrumento de procuração, a candidata deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 2248583).
Conforme consignado na decisão que determinou a intimação da prestadora 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.
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 abril de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator.
PROCESSO 0600168-95.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600168-95.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
Vistos.
A Secretaria de Controle Interno e Auditoria examinou as contas em caráter de urgência apontando não ter sido realizada a publicação do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício (art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17). Verificou, ainda, a ausência de
peça fundamental atinente aos extratos bancários consolidados do período integral do exercício financeiro de 2012 (art. 14, inc. II, al. "n", da
Resolução TSE n. 21.841/04).
Além disso, requereu autorização para acessar os dados disponíveis no Banco Central do Brasil (BACEN) em relação ao Diretório Estadual do
PSL, em razão do convênio celebrado entre a Corte Superior Eleitoral e o referido órgão, com o objetivo complementar o exame das contas.
Por fim, entendeu pela necessidade de intimação da agremiação e dos responsáveis para que complementem a documentação no prazo de
vinte dias, com o posterior retorno dos autos para continuidade.
O feito retornou concluso para análise do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigno haver jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de extratos bancários, por si só, não dá ao julgamento
das contas como não prestadas, mas à decisão pela desaprovação.
Dessa forma, em caráter superficial, próprio dos provimentos liminares, concluo haver elementos mínimos para conhecimento das contas à
vista do conteúdo do exame técnico.
Portanto, defiro o pedido de levantamento da suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário operada especificamente devido à
falta das contas do exercício financeiro de 2012, objeto deste processo.
Em sequência, autorizo o pedido de consulta aos dados disponíveis no BACEN por intermédio do Convênio de Cooperação Institucional TSE
n. 26/2014, na forma solicitada no exame preliminar, e determino:
a) o cumprimento imediato da presente decisão;
b) a juntada aos autos da informação com os dados do presidente e do tesoureiro da agremiação ao tempo do exercício e no momento da
apresentação das contas, os quais devem ser incluídos no feito na qualidade de partes, atualizando-se a autuação.
c) o processamento do feito de acordo com o art. 31 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17, inclusive no que toca à necessidade de
publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício; e
d) após realizados os procedimentos supra, a intimação das partes, através de publicação no DJE, para, no prazo de 20 (vinte) dias, juntar aos
autos os extratos bancários consolidados do período integral do exercício financeiro de 2012 (art. 14, inc. II, al. "n", da Resolução TSE n.
21.841/04).
e) escoado o prazo, a remessa ao órgão técnico.
Cumpra-se.
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Porto Alegre, 9 de abril de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA
Relator
PROCESSO 0602778-70.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602778-70.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO DA CRUZ MARINHO MARTINS DEPUTADO FEDERAL, JOAO DA CRUZ MARINHO MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740
Vistos.
Considerando a certidão dando conta de que a citação por carta foi "devolvida ao emissor", cite-se o candidato, por oficial de justiça, para que
se manifeste no prazo de 03 (três) dias acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, e sobre o laudo técnico juntado aos autos, sob
pena de as contas serem julgadas como não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º, inc. VI, da Res. TSE n. 23.553/2017.
Publique-se.
Porto Alegre, 10 de abril de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
PROCESSO 0602578-63.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602578-63.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RITA DE CASSIA REIS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, RITA DE CASSIA REIS DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397 Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE
BONA - RS110397
Vistos, etc.
Tendo em vista a assunção de novo procurador, excepcionalmente, reabro prazo para manifestação acerca do parecer conclusivo (ID
2186533), no prazo de 3 dias.
Intime-se.
Porto Alegre, 10 de abril de 2019.
Des. Eleitoral JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA,
Relator.
PROCESSO 0600164-58.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600164-58.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
Vistos.
A Secretaria de Controle Interno e Auditoria examinou as contas em caráter de urgência apontando não ter sido realizada a publicação do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício (art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17). Verificou, ainda, a ausência de
peça fundamental atinente aos extratos bancários consolidados do período integral do exercício financeiro de 2007 (art. 14, inc. II, al. "n", da
Resolução TSE n. 21.841/04).
Além disso, requereu autorização para acessar os dados disponíveis no Banco Central do Brasil (BACEN) em relação ao Diretório Estadual do
PSL, em razão do convênio celebrado entre a Corte Superior Eleitoral e o referido órgão, com o objetivo complementar o exame das contas.
Por fim, entendeu pela necessidade de intimação da agremiação e dos responsáveis para que complementem a documentação no prazo de
vinte dias, com o posterior retorno dos autos para continuidade.
O feito retornou concluso para análise do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigno haver jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de extratos bancários, por si só, não dá ao julgamento
das contas como não prestadas, mas à decisão pela desaprovação.
Dessa forma, em caráter superficial, próprio dos provimentos liminares, concluo haver elementos mínimos para conhecimento das contas à
vista do conteúdo do exame técnico.
Portanto, defiro o pedido de levantamento da suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário operada especificamente devido à
falta das contas do exercício financeiro de 2007, objeto deste processo.
Em sequência, autorizo o pedido de consulta aos dados disponíveis no BACEN por intermédio do Convênio de Cooperação Institucional TSE
n. 26/2014, na forma solicitada no exame preliminar, e determino:
a) o cumprimento imediato da presente decisão;
b) a juntada aos autos da informação com os dados do presidente e do tesoureiro da agremiação ao tempo do exercício e no momento da
apresentação das contas, os quais devem ser incluídos no feito na qualidade de partes, atualizando-se a autuação.
c) o processamento do feito de acordo com o art. 31 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17, inclusive no que toca à necessidade de
publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício; e
d) após realizados os procedimentos supra, a intimação das partes, através de publicação no DJE, para, no prazo de 20 (vinte) dias, juntar aos
autos os extratos bancários consolidados do período integral do exercício financeiro de 2007 (art. 14, inc. II, al. "n", da Resolução TSE n.
21.841/04).
e) escoado o prazo, a remessa ao órgão técnico.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 9 de abril de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA
Relator
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Sexta-feira, 12 de Abril de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 67, Página: 6

PROCESSO CLASSE: PC N. 2631-35.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 772422014
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Interessado(s): TIAGO TESSARI, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 1452 (Adv(s) Alex Tessari OAB/RS 95.116)
Vistos, etc.
TIAGO TESSARI foi condenado, em decisão transitada em julgado, a recolher ao Tesouro Nacional a importância de R$ 12.500,00. União e
candidato celebraram acordo extrajudicial de parcelamento em 32 parcelas mensais e fixas de R$ 511,46, o qual, em 14 de setembro de 2016,
foi homologado por este Tribunal (fls. 147-148v.).
Agora, a União pugna pela execução do Termo de Acordo de Parcelamento, narrando que a parte devedora pagou apenas 24 prestações,
restando 8 inadimplidas. Ainda, apresenta planilha de cálculo atualizado, dando conta de que o débito remanescente é de R$ 4.297,18.
DIANTE DO EXPOSTO, determino a intimação pessoal da parte devedora, por meio de carta com aviso de recebimento ao endereço
constante nos autos, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC, para que, no prazo de quinze dias, efetue o pagamento da quantia cobrada (R$
4.297,18), sob pena de o débito ser acrescido de multa e honorários advocatícios de dez por cento, conforme estabelece o art. 523, § 1º, do
CPC.
Desde já o executado fica ciente de que, esgotados os 15 dias para pagamento do débito, inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para
apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC.
Efetuado o pagamento, dê-se vista ao exequente. Sendo omisso o devedor, retornem os autos conclusos.
Porto Alegre, 09 de abril de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2174-03.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 428072014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Interessado(s): CLAUDIA REGINA ALVES FERREIRA, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14888 (Adv(s) Rodrigo Waltrick Ribas OAB/RS
66.527)
Vistos.
A União propõe a execução do termo de acordo de parcelamento homologado judicialmente em razão do não cumprimento de seus termos (fls.
284-285). Junta memória de cálculo que aponta o valor total do débito atualizado (R$ 8.432,74 - fls. 286-289).
Assim, considerando a previsão contida no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil e o trânsito em julgado da decisão homologatória em
26.02.2018 (fl. 280), determino a intimação da devedora, por meio de carta com aviso de recebimento, observado o disposto no § 3o do art.
513 e no parágrafo único do art. 274, ambos do CPC, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias,
da quantia atualizada.
Intime-se igualmente a devedora de que, imediatamente após transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para a impugnação de que trata o art. 525 do CPC, acrescendo-se ao débito a multa e os honorários advocatícios de 10% (dez
por cento) cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.
Por fim, autorizo que a Secretaria adote todas as medidas possíveis para o cumprimento da presente decisão, tais como o emprego de
diligências relativas a telefonemas e pesquisas na internet.
Retifique-se a autuação com os nomes da exequente e da executada, tendo em vista o início da fase respectiva.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 09 de abril de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1761-87.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 423532014
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Executado(s): LENI THOMAZ GOMES, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº: 27456 (Adv(s) Rejane Mattos Teixeira OAB/RS 97.647 e Tânia
Regina Maciel Antunes OAB/RS 77.901)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
LENI THOMAZ GOMES peticiona, alegando que as falhas não causam prejuízo às contas, afirmando que não fora intimada da existência do
débito e requerendo a reabertura da análise dos documentos, e subsidiariamente o parcelamento da dívida.
No tocante às alegações de fundo, a respeito da apresentação de documentos e ausência de repasses do fundo partidário, além de guardarem
pertinência com a gestão contábil do partido e não com as contas da ora executada, dizem respeito ao mérito das contas, matéria preclusa
após o trânsito em julgado da decisão condenatória, motivo pelo qual, inviável a reapreciação dos documentos.
Relativamente à alegação de que "Leni não foi informada que havia débito pendente" , foi intimada em seu endereço na data de 16.5.2017
para pagar a dívida (fl. 87), e constituiu procurador na data de 31.5.2017 (fl. 90) para representá-la no feito. Portanto, inequívoca a ciência da
parte a respeito da existência do débito.
Por fim, no tocante ao requerimento de parcelamento da dívida em 48 vezes, necessária a manifestação da AGU a seu respeito antes de ser
apreciado.
DIANTE DO EXPOSTO, aguarde-se o retorno do mandado de penhora e avaliação da folha 153, e, após, dê-se vista à AGU, a fim de que, no
prazo de 05 dias, manifeste-se a respeito do requerimento de parcelamento do débito.
Publique-se.
Porto Alegre, 09 de abril de 2019
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
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PROCESSO CLASSE: RE N. 68-81.2018.6.21.0015 PROTOCOLO: 499042018
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL ZONA: 15ª - CARAZINHO
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL (Adv(s) Maiquel Adam OAB/RS
69.858)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos.
Haja vista que a jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de aceitar documentos apresentados em sede recursal, acolho o
parecer ministerial (fls. 80-83) e determino a remessa dos autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCI) para que aquela unidade
técnica verifique se os documentos juntados às fls. 60-73 suprem as falhas apontadas na sentença que desaprovou as contas do recorrente
(fls. 55-56).
Cumpra-se.
Porto Alegre, 10 de abril de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.

Edital
EDITAL N. 27/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 09.04.2019 os seguintes processos:
Relator: João Batista Pinto Silveira 1) Proc. Classe RE N. 53939 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Candidato - Cargo - Prefeito
- Vice-Prefeito - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Uruguaiana. Recorrente(s): Ilson Mauro da Silva Brum e Adenildo de
Jesus Padovan (Adv(s) Manuel Petry-OAB OAB/RS 50.204). Recorrido(s): Justica Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram parcial
provimento ao recurso, para aprovar as contas com ressalvas.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO E
VICE. DESAPROVAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. INCONSISTÊNCIA NA RECEITA DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. FALHA SANADA. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO DE DESPESAS. INDÍCIOS DE FALTA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DE DOADOR. MATÉRIA QUE DEVE SER APURADA
EM AUTOS PRÓPRIOS. DOAÇÃO ADVINDA DE INTEGRANTE DO QUADRO DE EMPRESA RECEBEDORA DE RECURSOS PÚBLICOS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Preliminar rejeitada. Suscitada preliminar de nulidade da sentença, diante de
omissão quanto à análise de petição e de documentos juntados. Matéria que confunde-se com o mérito da irregularidade. 2. O art. 48, inc. II,
al. "a", da Resolução TSE n. 23.463/15, exige a apresentação de extratos da conta bancária, contemplando todo o período de campanha. No
caso dos autos, o prestador apresentou extratos bancários parciais. 3. Constatada irregularidade na receita de recursos estimáveis em
dinheiro, oriundos de doador que não detém a propriedade do bem doado. Falha corrigida com a juntada de procuração outorgando poderes
ao doador para alienar o bem. Documento hábil a demonstrar que a cessão do veículo foi feita em nome do seu proprietário. 4. Dívida de
campanha. O art. 27 da Resolução TSE n. 23.463/15 prevê os requisitos para assunção de dívidas após a data da eleição. Persistência do
apontamento, diante da falta dos esclarecimentos necessários. 5. Consoante jurisprudência deste Tribunal, eventual ausência de capacidade
do doador deve ser apurada em autos próprios, não sendo a prestação de contas a esfera competente. 6. Doador que integra quadro
societário de empresa recebedora de recursos públicos. Inexistente comprovação de que as quantias doadas pela pessoa física sejam
oriundas de dinheiro público recebido pelas empresas das quais é sócio. Reformada sentença. 7. Falhas que representam 5% do montante
global, circunstância que autoriza a aplicação dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas. 8.
Provimento parcial.
Relator: Rafael da Cás Maffini 2) Proc. Classe INQ N. 2838 - Inquérito - Corrupção Ou Fraude - Cargo - Prefeito. Procedência: Manoel
Viana. Investigado(s): Jorge Gustavo Costa Medeiros. Decisão: “Por unanimidade, acolheram a promoção ministerial e declinaram da
competência ao Juízo da 79ª Zona Eleitoral.”. Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO
ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO CARGO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal
assentou nova interpretação para restringir a aplicação do foro por prerrogativa de função apenas aos delitos praticados no exercício do cargo
e com pertinência às funções exercidas. Apuração de suposta prática do crime de corrupção eleitoral por fatos ocorridos às vésperas do pleito
de 2016, anteriores ao início do mandato de prefeito. Insubsistência da competência criminal originária, por prerrogativa de foro, perante o
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Acolhimento da promoção ministerial. Declinada a competência.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 11.04.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.
EDITAL N. 28/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 10.04.2019 os seguintes processos:
Relatora: Marilene Bonzanini 1) Proc. Classe INQ N. 1315 - Inquérito - Cargo - Prefeito - Vice-Prefeito - Crime Eleitoral - Corrupção Ou
Fraude. Procedência: São Francisco de Paula. Investigado(s): Marcos Andre Aguzzolli e Thiago Carniel Teixeira. Decisão: “Por unanimidade,
acolheram a promoção ministerial e declinaram da competência ao Juízo da 48ª Zona Eleitoral.”. Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA
PRÁTICA DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ELEITORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 E 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE. PRERROGATIVA DE FORO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO CARGO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. Apuração de suposta prática dos delitos de corrupção eleitoral e de
falsidade ideológica, tipificados nos arts. 299 e 350 do Código Eleitoral, pelos candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice, durante a
campanha eleitoral de 2016. Após concluída a instrução do inquérito, restou prejudicada a análise do crime de falsidade ideológica. O Supremo
Tribunal Federal assentou nova interpretação para restringir a aplicação do foro por prerrogativa de função apenas aos delitos praticados no
exercício do cargo e com pertinência às funções exercidas. No caso dos autos, o crime de corrupção eleitoral, em tese, foi cometido durante a
campanha e não guarda relação com as atribuições inerentes à função. Acolhimento da promoção ministerial. Declinada a competência.
Relator: João Batista Pinto Silveira 2) Proc. Classe INQ N. 2072 - Inquérito - Abuso - de Poder Econômico - de Poder Político / Autoridade Corrupção Ou Fraude - Cargo - Prefeito - Vice-Prefeito - Vereador - Pedido de Declinação de Competência. Procedência: Redentora.
Investigado(s): Nilson Paulo Costa, Jaime Jung e Denilson Machado da Silva. Decisão: “Por unanimidade, acolheram a promoção ministerial e
declinaram da competência ao Juízo da 140ª Zona Eleitoral.”. Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE
CORRUPÇÃO ELEITORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTS. 299 E 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATOS A
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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PREFEITO, VICE E VEREADOR. PRERROGATIVA DE FORO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITAÇÃO
AO EXERCÍCIO DO CARGO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal assentou nova interpretação para restringir a
aplicação do foro por prerrogativa de função apenas aos delitos praticados no exercício do cargo e com pertinência às funções exercidas.
Apuração de suposta prática dos crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica por fatos anteriores ao início do mandato de prefeito.
Insubsistência da competência criminal originária, por prerrogativa de foro, perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Acolhimento da promoção ministerial. Declinada a competência.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 11.04.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Atos da Presidência
Instrução Normativa
INSTRUÇÃO NORMATIVA P N. 58, DE 11 DE ABRIL DE 2019
Institui o Programa de Participação Institucional Feminina no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, inciso XXXIII do Regimento Interno do TRE-RS;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ n. 255, de 4 de setembro de 2018;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Programa de Participação Institucional Feminina no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Art. 2º São objetivos do programa:
I – possibilitar o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres nas unidades do Tribunal;
II – propor políticas de valorização da mulher;
III – prevenir ocorrências de assédio, violência ou discriminação da mulher;
VI – incentivar a participação de mulheres nos cargos de chefia e assessoramento, em bancas de concurso e, como expositoras em eventos
institucionais;
V – promover ações de educação e conscientização sobre o tema.
Art. 3º O programa será operacionalizado pela Comissão de Participação Feminina, indicada pela Presidência e composta na seguinte forma:
I – um membro do Gabinete da Presidência;
II – um membro da Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral;
III – um membro da Diretoria-Geral;
IV – um membro da Secretaria de Gestão de Pessoas;
V – um membro da Escola Judiciária Eleitoral;
VI – um membro da Secretaria Judiciária;
VII – um membro da Secretaria de Controle Interno e Auditoria;
VIII – um membro da Assessoria de Comunicação Social;
IX –um membro representante das Zonas Eleitorais.
§ 1º A comissão será coordenada por membro indicado pela Presidência do Tribunal e será composta por, no mínimo, 60% de seus
integrantes do gênero feminino, considerando titulares e suplentes.
§ 2º A comissão atuará de forma contínua e por meio de reuniões convocadas por seu coordenador conforme a necessidade.
§ 3º Em caso de impedimento, o membro da comissão será representado pelo seu suplente.
§ 4º O coordenador poderá convocar servidores de unidades que não integre a comissão para auxiliar na realização de trabalho específico.
Art. 4º A comissão deve apresentar ao Gabinete da Presidência relatório anual dos resultados das ações desenvolvidas pelo programa.
Art. 5º O Diretor-Geral fica autorizado a expedir regulamentação complementar ao programa de Participação Institucional Feminina.
Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral.
Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Alegre, 11 de abril de 2019.
Des. JORGE LUÍS DALL’AGNOL,
Presidente.

Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 1825-97.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 424852014
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO
Interessado(s): NEIVA TERESINHA MARQUES, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14214 (Adv(s) Antônio Augusto Mayer dos Santos
OAB/RS 38.343)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha da candidata NEIVA TERESINHA MARQUES, pertinentes ao pleito de 2014, com decisão
transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 49.422,95 (quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e
cinco centavos) conforme demonstrativo de fl. 718.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TSE n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte interessada,
na pessoa de seus advogados, 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.
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Porto Alegre, 10 de abril de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL¿AGNOL,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do RS.

Atos da Corregedoria
Decisão Monocrática
PROCESSO 0600159-36.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: CHRISTINA BECKER CORONEL
INTERESSADO: 135ª ZONA ELEITORAL - SANTA MARIA/RS
DECISÃO
Retornam as diligências realizadas pela 135ª Zona Eleitoral/RS.
Analisando os documentos recebidos, verifico que a Zona Eleitoral publicou Edital dando ciência do Agrupamento em Coincidência n.
2DRS1902615946.
A documentação acostada demonstra a permanência da suspensão dos direitos políticos, não apresentando indicativo de extinção da referida
punibilidade.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21538/03, DECIDO pelo cancelamento da inscrição n. 100040250400 em nome
de CHRISTINA BECKER CORONEL, em face da suspensão dos seus direitos políticos, decorrente de condenação criminal transitada em
julgado (art. 15, inc. III, da Constituição Federal).
Publique-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Porto Alegre, 8 de abril de 2019.
MARILENE BONZANINI,
Corregedora Regional Eleitoral.
PROCESSO 0600199-18.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: ARNALDO VIEIRA DOS SANTOS
INTERESSADO: 051ª ZONA ELEITORAL - SÃO LEOPOLDO/RS
DECISÃO
Trata-se de agrupamento em coincidência no Sistema ELO de número 2DRS1902618586, envolvendo a inscrição eleitoral de n.
078691610434, pertencente a ARNALDO VIEIRA DOS SANTOS e o registro de Incapacidade Civil Absoluta consignado na Base de Perda e
Suspensão de Direitos Políticos sob o n. 001884638000, em situação "Ativo", em nome de ARNALDO VIEIRA DOS SANTOS, referente à
comunicação de Incapacidade Civil Absoluta, "Migração Fase 124".
Constata-se que o agrupamento sob análise decorreu do processamento de operação de "Revisão" efetuada pela 051ª Zona Eleitoral/RS.
Ressalta-se que os dados identificadores do eleitor não apresentam diferença àqueles consignados na Base de Perda e Suspensão de Direitos
Políticos no tocante ao nome da mãe e à data de nascimento, indicando que as consultas não foram realizadas conforme orientações do
Manual de Procedimentos Cartorários.
Em que pese o Acórdão proferido no Processo Administrativo TSE nº 114-71.2016.6.00.0000 determinar tão somente a regularização das
inscrições que possuírem registro da suspensão de direitos políticos por incapacidade civil absoluta anotado em data posterior à entrada em
vigor da Lei de Inclusão de Pessoa com Deficiência, analisando sob uma ótica acurada o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, entendo
que o eleitor com registro na situação ativo na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos por incapacidade civil absoluta seja autorizado
a obter alistamento eleitoral.
E sigo nesta linha, porque a Lei 13.146/2015 excluiu do Código Civil as demais hipóteses de incapacidade civil absoluta, restando apenas a
relativa ao menor de 16 anos, não atribuindo à esta Justiça especializada a criação de óbice ao exercício do voto quando o eleitor possuir
anotação de incapacidade civil absoluta na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos do Sistema ELO.
Ademais, a Lei n. 13.146/2015 expressamente prevê o direito de voto à pessoa com deficiência, in verbis:
"Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de
condições com as demais pessoas.
§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações:
I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as
pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência;
II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive
por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado;
III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão
possuam, pelo menos, os recursos elencados no art. 67 desta Lei;
IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com
deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha."
Ainda, o texto do art. 85, §1º, da Lei n. 13.146/2015 reafirma que a curatela não impede o exercício de voto:
"Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao
trabalho e ao voto."
Dessa forma, pelo que estabelece o art. 41, § 2º, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n. 078691610434
em nome de ARNALDO VIEIRA DOS SANTOS.
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Publique-se.
Transitado em julgado, inative-se o registro mencionado.
Porto Alegre, 3 de abril de 2019.
MARILENE BONZANINI,
Corregedora Regional Eleitoral.

Portarias
PORTARIA CRE N. 03, DE 26 DE MARÇO DE 2019.
A Desembargadora Marilene Bonzanini, Corregedora Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, com fundamento nos artigos 4º, incisos I a IV, e 18, da CNJE, no art. 56 da Resolução TSE n. 21.538/03 e na
Resolução TSE n. 21.372/03,
RESOLVE:
Art. 1º A Comissão de Atualização do Manual de Procedimentos Cartorários, sob a supervisão da Secretaria da Corregedoria Regional
Eleitoral, presidida pela primeira servidora, passará a ter a seguinte composição: Flávia Suzana Laitano e Silva, Coordenadora de Fiscalização
do Cadastro Eleitoral; Carlos Bauer Sica Diniz, Chefe da Seção de Direitos Políticos; Ana Cristina Montenegro Moretti, Chefe da Seção de
Regularização do Cadastro Eleitoral; Vinicios Eduardo Malta de Tolla, Assistente III da Seção de Planejamento de Eleições e Apoio ao
Cadastro; Cristina Leiria de Vasconcellos, Chefe de Cartório da 158ª Zona Eleitoral; Gustavo Lacerda de Souza, servidor da Seção de
Planejamento de Eleições e Apoio ao Cadastro; e, Gisele Beretta Notti, servidora da Seção de Direitos Políticos.
Art. 2º A Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral poderá autorizar a atualização periódica do referido Manual.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a de n. 02/2018.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
Corregedora Regional Eleitoral.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO 0602717-15.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602717-15.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VINICIUS OLIVEIRA DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL, VINICIUS OLIVEIRA DE CARVALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALDO VALDIR VERISSIMO DE MELO - RS29076
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 VINICIUS OLIVEIRA DE CARVALHO, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº
0602717-15.2018.6.21.0000. 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, 10 de abril de 2019.
ERMES MARCOLIN
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0600162-88.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600162-88.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Advogado do(a) REQUERENTE: RENATA DAVILA ESMERALDINO - RS81556
Edital SJ/CORIP/SEPEP n. 006/2019
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 32 da Lei 9.096/95 e do artigo 31, § 1º da Resolução TSE n. 23.546/17, que foi recebida
neste Tribunal a prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2005 do PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) ¿ PC 060016288.2019.6.21.0000.
Nos termos do artigo 31, § 1º da Resolução TSE n. 23.546/17, estão ausentes a Demonstração de Resultado do Exercício e o Balanço
Patrimonial.
Ainda, em cumprimento ao artigo 31, § 2º da Resolução TSE n. 23.546/17, os autos do respectivo processo de prestação de contas
permanecerão disponíveis pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente edital. Decorrido esse prazo, nos termos do art.
35 da Lei 9.096/95 e do artigo 31, § 3º da Resolução TSE n. 23.546/17, inicia imediatamente o prazo de 5 (cinco) dias para o Ministério Público
ou qualquer partido político impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e filiados
estejam sujeitos.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS. Porto Alegre, 10 de abril de 2019. Ermes Marcolin, eção de Procedimentos Específicos
e Partidários.
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PROCESSO 0602614-08.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602614-08.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARINE FRASSONI SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, CARINE FRASSONI SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO VARES NETO - RS9380
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 CARINE FRASSONI SILVEIRA, candidata a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº
0602614-08.2018.6.21.0000. 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, 9 de abril de 2019.
Clarissa Amorim
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS

Despachos
PROCESSO 0602054-66.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: MARILENE BONZANINI PARTES:REQUERENTE: NILTON JOSE SICA
MAGALHAES
Advogados do(a) REQUERENTE: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799,
EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: NILTON JOSE SICA MAGALHAES
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 2291783, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 10 de abril de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP
PROCESSO 0601941-15.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: SANDRA REGINA MARCOLLA WEBER
Advogado do(a) REQUERENTE: TATIANA LEAL RAMOS REIS - RS48030
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: SANDRA REGINA MARCOLLA WEBER
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no parecer conclusivo de prestação de contas do órgão técnico de ID 2292283, sob pena
de preclusão, conforme disciplina o art. 75 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 10 de abril de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP

ZONAS ELEITORAIS

8ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 022/2019 - 8 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-47.2016.6.21.0008
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015
PROCEDÊNCIA: Bento Gonçalves
JUÍZA ELEITORAL: ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN
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PARTIDO(S) : PROGRESSISTA DE BENTO GONÇALVES (ADV(S) ANDRÉ BERNARDO DOS SANTOS-OAB 51195, GUSTAVO BALDASSO
SCHRAMM-OAB 64960, ITIBERÊ FRANCISCO NERY MACHADO-OAB 22339, LUCIANO CAREGNATO-OAB 50802 E MATHEUS
BARBOSA-OAB 96890)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS JOSE PERIZZOLO E ENIO DE PARIS (ADV(S) MATHEUS BARBOSA-OAB 96890)
Vistos.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, voltem conclusos.
Bento Gonçalves, 11 de abril de 2019
ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN
Juíza Eleitoral da 008ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 023/2019 - 8 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 4-58.2019.6.21.0008
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Bento Gonçalves
JUÍZA ELEITORAL: ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : MARCOS RODRIGUES BARBOSA E ALINE PODER RODRIGUES BARBOSA (ADV(S) MILENA BASSANI-OAB 98166),
GEREMIAS DOS SANTOS (ADV(S) MATHEUS BARBOSA-OAB 96890)
Vistos.
A defesa do réu Geremias dos Santos postula a transferência da audiência aprazada para o dia 22/04/2019, alegando que todas as segundasfeiras ocorrem as Sessões do Legistativo Municipal.
Indefiro o pedido e mantenho a data da audência, tendo em vista que todas as testemunhas já estão intimadas para a audiência.
Nomeio como defensor dativo,em substituição, apenas para o ato, o Dr. Matheus Da Rolt.
Intimem-se.
Bento Gonçalves, 11 de abril de 2019
ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN
Juíza Eleitoral da 008ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2019 - 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: RP – 120-14.2017.6.21.0015
REPRESENTAÇÃO - REPRESENTAÇÃO - Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Doação de Recursos Acima do Limite Legal Pessoa Física - Eleições - 1° Turno - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho-RS
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: E.G.L.F. (Adv. Rafael Paulo Kummer OAB/RS 76.553)
Vistos. Declaro encerrada a instrução e abro às partes o prazo comum de dois dias para alegações finais. Decorrido o prazo, venham os autos
conclusos para sentença. Intimem-se.
André Dal Soglio Coelho,
Juiz Eleitoral da 015ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N.60/2019 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC – 42-20.2017.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2016
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV. MAIK MULLER CESAR OAB/RS 43.123)
De ordem do Juiz Eleitoral da 15ª ZE, INTIMO o partido em epígrafe para que apresente defesa do parecer conclusivo e do parecer do
Ministério Público Eleitoral no prazo de 15 dias. O interessado deverá comparecer ao Cartório Eleitoral, sito a rua Venâncio Aires, 688, sala
103, Centro, Carazinho – RS, para a obtenção da íntegra dos documentos supracitados.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EXC - 10-90.2019.6.21.0032
EXCEÇÃO - DE INCOMPETÊNCIA - Eleições - Crimes Eleitorais - Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral - PEDIDO DE
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
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EXCIPIENTE(S) : NEREU PIOVESAN (ADV(S) JOÃO VERGÍLIO GALVÃO DE BEM-OAB 49459)
EXCEPTO(S) : JUSTIÇA ELEITORAL DA 94ª ZONA ELEITORAL
Vistos, etc.
Trata-se de Ação de Exceção por Incompetência, movida por Nereu Piovesan contra o Juízo da 94º Zona Eleitoral/RS, em razão de Carta
Precatória expedida àquele Juízo para realização de audiência de oferecimento de Transação Penal referente ao Processo Classe NC n. 7119.2017.6.21.0032.
Argumenta o excipiente que não caberia expedição de Carta Precatória à 94ª Zona Eleitoral - Frederico Westphalen/RS uma vez que reside no
município sede da 32ª Zona Eleitoral - Palmeira das Missões, não havendo competência do Juízo da 94ª Zona Eleitoral para oferecer a
Transação Penal. Junta documentos (fl. 19-28). Ao final, requer a suspensão da audiência deprecada e, no mérito, manifestação quanto a
competência de juízo de 32ª Zona Eleitoral.
Recebida a ação, foi considerada prejudicada a liminar ante o decurso do prazo da audiência marcada pelo Juízo da 94ª Zona Eleitoral e
determinada a juntada de documentos pelo Cartório Eleitoral e vista ao Ministério Público(fl. 42).
Houve a juntada de certidão e documentos relativa as tentativas de intimação do excipiente (fl. 45/165).
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, promoveu o parquet pela rejeição da exceção de incompetência sob o argumento que a expedição
de Carta Precatória não modifica a competência do Juízo da 32ª Zona Eleitoral, bem como que comprovada situação que o excipiente possui
domicílio funcional na 94ª Zona Eleitoral e as infrutíferas tentativas de intimação deste em seu domicílio residencial.
É o relatório.
Passo a fundamentar.
Cumpre verificar a possibilidade de realização de audiência preliminar para ofererecimento de Transação Penal por meio de Carta Precatória,
havendo indicação de que o noticiado possui domicílio distinto do Juízo que preside a Notícia-Crime na qual consta o excipiente, não sendo tal
ato considerado como modificação da competência, uma vez que os próprios termos da Transação Penal foram definidos no Juízo de Origem,
recai ao magistrado deprecado a competência para realização da audiência.
Assim, considerando que o excipiente possui domicílio comercial na 94ª Zona Eleitoral e que nas diversas tentativas de intimação deste em
seu endereço residencial não houve sucesso, inclusive com a informação de que a residência sempre se encontrava fechada, é razoável e
lícita a expedição de precatória para o outro endereço conhecido do excipiente.
Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público Eleitoral, a opção pela realização da audiência no juízo deprecado somente ocorreu
após três tentativas frustradas de intimação em Palmeira das Missões, sendo a opção pelo cumprimento do ato através do juízo de Frederico
Westphalen em nada modifica a competência do juízo, havendo assim, diante dos insucessos nas intimações em Palmeira das Missões e na
irresignação quanto a realização da audiência preliminar em Frederico Westphalen, a suspeita de que o interesse do réu é furtar-se das
intimações judiciais.
Desta forma, considerando que foi verificado que não existe conflito de competência entre este Juízo e da 94ª Zona Eleitoral/RS, resta evidente
que a presente demanda deve ser rejeitada.
ANTE O EXPOSTO, após ouvido o Ministério Público, REJEITO A PRESENTE EXCEÇÃO de incompetência movida por NEREU PIOVESAN
contra o Juízo da 94ª Zona Eleitoral.
Intimem-se.
Após, apense-se ao processo NC n. 71-19.2017.6.21.0032.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 10 de abril de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

37ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2019 - 37 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-40.2018.6.21.0037
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício de 2017
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA GAIER BALDINO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO MARIN ROLDÃO E GERSON TAVARES CRIZEL
ADV.: RODRIGO ROMEU ROLDÃO (OAB/RS 111.915)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Republicano Brasileiro (PRB), referente ao exercício financeiro de 2017, apresentadas em
28/06/2018.
Emitido exame preliminar em 27/08/2018, foram solicitadas peças e documentos obrigatórios conforme as regras instituídas pela Resolução
23.464/2015. O partido foi intimado para complementação da documentação no prazo de 20 dias. Foram juntados aos autos os documentos
contidos no processo nas fls. 42/67.
Realizado o Exame da Prestação de Contas (fls. 70/71), foram solicitadas peças complementares, sendo intimado o partido através de nota de
expediente no DEJERS, conforme certidão da fl. 74, com transcurso do prazo sem manifestação da agremiação, conforme certidão da fl. 75.
Os autos foram remetidos à Unidade Técnica para emissão de parecer conclusivo. Considerou que os extratos eletrônicos bancários
disponibilizados não discriminaram em parte a identificação do CPF ou CNPJ dos doadores das receitas recebidas, tratando-se, portanto, de
recursos cuja origem não pode ser identificada, circunstância esta que enseja, além da desaprovação das contas, o recolhimento dos valores
ao Erário.
O parecer conclusivo das contas foi exarado em 13/03/2019 pela desaprovação das contas partidárias com fulcro no art. 46, III, da Resolução
TSE n. 23.464/2015.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer em 14/03/2019, opinando pela desaprovação das contas.
Diante dos pareceres da unidade técnica e MPE pela desaprovação das contas, o partido foi citado via DEJERS para apresentação de defesa
em 15 dias, tendo o prazo transcorrido sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
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É o relatório.
As contas apresentadas pelo partido vieram desacompanhadas de documentos obrigatórios, abaixo relacionados:
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
Balanço Patrimonial (art. 4º, V, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstração do Resultado do Exercício (art. 4º, V, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15);
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.464/15);
Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.464/15);
Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.464/2015);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE n.
23.464/15);
Além disso, em análise aos extratos eletrônicos bancários, disponibilizados pelo TSE, foram observados recursos financeiros de origem não
identificada, no montante de R$ 1.260,00, valor que representa 23,99% das receitas auferidas pela agremiação no exercício.
Tal fato representa a configuração de recursos cuja origem não pode ser identificada, passível de devolução ao erário. No caso concreto, o
montante é considerado como recurso de origem não identificada pelo disposto no art. 11 da Resolução 23.464/2015.
Diante do exposto, DESAPROVO as contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) do RIO GRANDE/RS, relativas ao exercício de
2017, nos termos do art. 46, III, da Res. TSE 23.464/2015, determinando ainda o recolhimento ao Erário dos recursos de origem não
identificada, no total de R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais), conforme previsão do artigo 59 da Resolução 23.464/2015.
Transitada em julgado a presente decisão, comuniquem-se os Diretórios Nacional e Regional através de ofício, assim como proceda-se o
registro no sistema SICO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Rio Grande, 10 de abril de 2019
FABIANA GAIER BALDINO
Juíza Eleitoral da 037ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 37 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-15.2019.6.21.0037
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA GAIER BALDINO
PARTIDO(S) : PSOL
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA E EVERTON LUIS DE ALMEIDA PORCIUNCULA
ADV.: JEFERSON DOS SANTOS ALVES (OAB/RS 89.504)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2017 do órgão municipal do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL do Rio
Grande.
O órgão municipal apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos.
Foi emitido Parecer Conclusivo, informando a ausência de recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, bem como de movimentação
financeira.
Em seu parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas apresentadas, nos termos do artigo 364, inc. VI, da Resolução n.
23.464/2015 do TSE.
Vieram-me conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.
17, inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentada pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Res. 23464/15.
Ao lado da prestação de contas de campanha eleitoral, a análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência
abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao sufrágio.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
De maneira a regulamentar a legislação eleitoral, a Res. TSE n. 23464/15 possibilitou a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelos partidos que não tenham efetuado arrecadação e gastos financeiros. Utilizando-se desta faculdade, o órgão
partidário apresentou esta forma simplificada de prestação de contas para o exercício em análise.
Consoante indica o parecer técnico, as formalidades e os limites legais foram observados pelo partido político. Constatou-se que a agremiação
não possui extrato bancário, bem como não houve emissão de recibos e tampouco repasse de verbas do Fundo Partidário.
No que se refere à aplicabilidade da Res. TSE n. 23464/15 aos feitos em tramitação, trata-se de norma de direito processual e portanto de
aplicabilidade imediata. A legislação eleitoral alterou a forma como são prestadas as contas de órgãos partidários que não possuam
movimentação financeira: em vez de o órgão partidário apresentar os diversos demonstrativos enumerados no art. 29, §1º, da Res. TSE n.
23.432/14 de forma zerada (já que não houve arrecadação ou gastos de recursos), deverá apresentar uma simples petição afirmando a
ausência de movimentação. A veracidade de tal petição fica condicionada à verificação nos diversos sistemas disponibilizados à Justiça
Eleitoral para fiscalização das contas partidárias. Também há a possibilidade de que sejam aportados aos autos outros indícios de
movimentação financeira, eventualmente trazidos pelos demais partidos ou pelo Ministério Público. Ausentes, contudo, quaisquer indicativos
de movimentação de recursos pelo partido, não há razão para exigir-se-lhe que formalize outro documento além do já apresentado. A forma
prevista na Res. TSE n. 23465/15 é, portanto, mais célere e vai ao encontro do princípio da efetividade.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do exercício de 2017 do órgão municipal do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE do Rio
Grande, na forma do art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n. 23464/15 e determino o arquivamento da declaração prestada.
Rio Grande, 10 de abril de 2019
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FABIANA GAIER BALDINO
Juíza Eleitoral da 037ª ZE

42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 068/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 74-07.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, AJADIR ANTÔNIO SONZA E GILBERTO SOARES DINIZ
Município: Tuparendi/RS
Adv: Dra. Daiane Tibulo – OAB/RS 93.123
Vistos.
Notifique-se o partido político para que, no prazo de três dias, apresente manifestação sobre o parecer conclusivo elaborado pela unidade
técnica do Cartório Eleitoral, nos termos do art. 75 da Res. TSE n.º 23.553/2017.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 09 de abril de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 069/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 77-59.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, MARCELO ADAIL SONZA E LEILA FARIAS.
Município: Tuparendi/RS
Adv. Dr. Humberto dos Santos Nervis – OAB/RS 70.158
Vistos.
Acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral. Determino a intimação do partido político para que apresente as contas eleitorais de 2018, no
prazo de três dias, sob pena das mesmas serem julgadas não prestadas.
Diligências legais.
Em Santa Rosa, 08 de abril de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 070/019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 19-56.2018.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA – PP – SANTA ROSA/RS, FELIPE EDUARDO WEILER, JOEL FACCIN e DARCI ALBERTO PETRAZZINI
Adv: Dra. Giussélen Eluza da Luz – OAB/RS 87.614
Vistos.
Nos termos do art. 60, III, “b”, da Resolução TSE nº 23.546/2017 e do art. 770, III da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral – CNJE,
considerando a ausência de manifestação do órgão regional do Partido Progressistas - PP, no tocante à existência de repasses de recursos
oriundos do Fundo Partidário ao órgão municipal, determino a INTIMAÇÃO do Partido Progressistas - PP, de Santa Rosa/RS, para que
providencie o recolhimento do valor devido ao Tesouro Nacional, em 15 (quinze) dias, nos termos da decisão judicial de fls. 117 a 120, sob
pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidade Federais – CADIN.
Diligências legais.
Em Santa Rosa, 03 de abril de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 78-44.2018.6.21.0042
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREÇÃO MUNICIPAL/COMITÊ PROVISÓRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Tuparendi
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DAIANE TIBULO-OAB 93123)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LEOMAR DE SOUZA E DAIANE TIBULO (ADV(S) DAIANE TIBULO-OAB 93123)
Vistos,
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de Tuparendi – RS, José Leomar de Souza e Daiane
Tibulo, referente às Eleições Gerais de 2018. Publicado o Edital n.º 005/2019 (certidão de fl. 31), transcorreu o prazo de três dias sem
apresentação de impugnação por parte dos partidos políticos, candidatos, coligações, bem como quaisquer outros interessados. Da mesma
forma decorreu o prazo para impugnação, por parte do Ministério Público Eleitoral, conforme certidão de fl. 33.
Emitido Relatório Preliminar de Diligências (fls. 36-39), o órgão partidário foi notificado para que apresentasse esclarecimentos (fl. 41),
deixando decorrer o prazo sem manifestação (fl. 47). Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo, manifestando-se a unidade técnica pela
desaprovação das contas (fls. 48-49). Aberto novamente o prazo de três dias para que o partido político se manifestasse sobre o parecer
conclusivo, deixando novamente decorrer o prazo sem resposta (fl. 56). O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela reprovação das
contas (fl. 58).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
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II-FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de Tuparendi - RS,
José Leomar de Souza e Daiane Tibulo.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada intempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, exceto extratos bancários, estando as suas peças devidamente assinadas. A análise técnica constatou irregularidade das contas,
posto que não houve abertura de conta bancária pela direção partidária. Desta forma, ficou prejudicada a análise da real movimentação
financeira do partido, inviabilizando a conferência e verificação de repasse ou recebimento de recursos para campanha nas eleições gerais de
2018.
De qualquer forma, ainda que não tenha havido movimentação financeira, a abertura de conta bancária é uma obrigação primária dos órgão
partidários, exigidos pela legislação para o pleito de 2018. A falta de controle pelos órgãos da Justiça Eleitoral da movimentação financeira,
seja pelos candidatos ou pelos partidos políticos, gera desequilíbrio entre os concorrentes e, consequentemente, a escolha do melhor
candidato para exercer o mandato eletivo.
Já se pronunciou o TSE:
[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios
graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas. 2. O julgamento das contas como não prestadas, com
fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a
análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não
apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo
candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da
decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas. (Ac. de 14.6.2016 no AgR-REspe nº 215589, rel. Min.
Henrique Neves.)
O Ministério Público Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas.
Deste modo, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabe a desaprovação das contas, diante da irregularidade
verificada, comprometendo as contas integralmente.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de Tuparendi – RS, referente às
Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, e do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santa Rosa, 09 de abril de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 42 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-52.2018.6.21.0042
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIRETÓRIO/COMITÊ PROVISÓRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Porto Mauá
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL(S) : ALIR VALENTIM DA ROCHA E JORGE BENVENUTO TAFFAREL
Adv. Dr. Francisco Toledo Vogel - OAB/RS 52.898
Vistos,
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de Porto Mauá – RS, Alir valentim da Rocha e Jorge
Benvenuto Taffarel, referente às Eleições Gerais de 2018. Publicado o Edital n.º 002/2019 (certidão de fl. 25), transcorreu o prazo de três dias
sem apresentação de impugnação por parte dos partidos políticos, candidatos, coligações, bem como quaisquer outros interessados. Da
mesma forma decorreu o prazo para impugnação, por parte do Ministério Público Eleitoral, conforme certidão de fl. 30.
Emitido Relatório Preliminar de Diligências (fls. 33-36), o órgão partidário foi notificado para que apresentasse esclarecimentos (fl. 38),
deixando decorrer o prazo sem manifestação (fl. 43). Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo, manifestando-se a unidade técnica pela
desaprovação das contas (fls. 44-45). Aberto novamente o prazo de três dias para que o partido político se manifestasse sobre o parecer
conclusivo, deixando novamente decorrer o prazo sem resposta (fl. 52). O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela reprovação das
contas (fl. 54).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II-FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de Porto Mauá - RS,
Alir Valentim da Rocha e Jorge Benvenuto Taffarel.
Registre-se que a prestação de contas, apresentada intempestivamente, foi instruída com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº
23.553/2017, exceto extratos bancários, estando as suas peças devidamente assinadas. A análise técnica constatou irregularidade das contas,
posto que não houve abertura de conta bancária pela direção partidária. Desta forma, ficou prejudicada a análise da real movimentação
financeira do partido, inviabilizando a conferência e verificação de repasse ou recebimento de recursos para campanha nas eleições gerais de
2018.
De qualquer forma, ainda que não tenha havido movimentação financeira, a abertura de conta bancária é uma obrigação primária dos órgão
partidários, exigidos pela legislação para o pleito de 2018. A falta de controle pelos órgãos da Justiça Eleitoral da movimentação financeira,
seja pelos candidatos ou pelos partidos políticos, gera desequilíbrio entre os concorrentes e, consequentemente, a escolha do melhor
candidato para exercer o mandato eletivo.
Já se pronunciou o TSE:
[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios
graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas. 2. O julgamento das contas como não prestadas, com
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fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a
análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não
apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo
candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da
decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas. (Ac. de 14.6.2016 no AgR-REspe nº 215589, rel. Min.
Henrique Neves.)
O Ministério Público Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas.
Deste modo, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabe a desaprovação das contas, diante da irregularidade
verificada, comprometendo as contas integralmente.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de Porto Mauá – RS, referente às
Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, e do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santa Rosa, 10 de abril de 2019
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL
Juíza Eleitoral da 042ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-53.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) LUIZ FELIPE BIERMANN PINTO-OAB 58154), DAVI JOSE VERNIER E JOAO OTAVIO
BIERMAN PINTO
MUNICÍPIO(S) : SANTIAGO
Vistos.
Intime-se o partido político por Nota de Expediente para que, no prazo de 72h, apresente manifestação ante o apontamento feito pela Unidade
Técnica à fl. 25.
Diligências Legais.
Santiago, 10 de abril de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 73-16.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - Eleições - 2° Turno - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE - REDE, LUCAS FERREIRA FIGUEIRA E JOSÉ JURANDIL PACHECO (ADV(S) DR. ANTÔNIO
DINIZ M. COGO-OAB 92837, DRA. ELOI FERREIRA MARTINS M. COGO-OAB 59331 E DRA. ELOÍSA MARTINS GOMES-OAB 99519)
MUNICÍPIO(S) : SANTIAGO
Vistos.
Intime-se o partido político por Nota de Expediente para que, no prazo de 72h, apresente os documentos apontados pela Unidade Técnica à fl.
25.
Diligências Legais.
Santiago, 10 de abril de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-76.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, ANTONIO VALÉRIO MARTINS DA ROSA E JORGE LUIS DA ROSA
BUENO
MUNICÍPIO(S) : SANTIAGO
Vistos.
Intime-se o partido político para que apresente em 72 horas os documentos apontados no Relatório de Exame Preliminar (fl. 28) da Unidade
Técnica.
Diligências Legais.
Santiago, 10 de abril de 2019
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ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-58.2016.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUIZ ELEITORAL: FELIPE ROBERTO PALOPOLI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) REGINALDO COELHO DA
SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO FERNANDO COLLAR TELLES, ARMINDO FERREIRA DE JESUS E REGINALDO COELHO DA SILVEIRA
(ADV(S) REGINALDO COELHO DA SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
Vistos.
O órgão partidário foi intimado da sentença de fls. 237/242- verso, através da publicação de Nota de Expediente n. 50/2019 do DEJERS de
25/03/2019, sendo que o prazo recursal decorreu sem manifestações. Com vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência da
sentença, a decisão transitou em julgado na data de 05.04.2019.
Assim, determino o seguinte:
1) NOTIFIQUEM-SE os órgãos nacional e estadual do PTB sobre o inteiro teor da decisão;
2) INTIME-SE o PTB/RS, nos termos do art. 60, III, "a", da Res. TSE nº 23.546/2017, in verbis:
Art. 60. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas do órgão partidário ou regularizar a situação do órgão partidário:
(...)
a) intimar o órgão partidário hierarquicamente superior para:
1. proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º;
2. destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
3. juntar ao processo da prestação de contas a respectiva GRU, na forma prevista na decisão; ou
4. informar, quanto ao processo da prestação de contas e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses
destinados ao órgão partidário sancionado; Grifo nosso
3) Caso o órgão partidário regional informe a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário municipal, INTIME-SE o
PTB de Santo Antônio da Patrulha/RS, na pessoa do advogado, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15
(quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial de fls. 237/242-verso, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN).
Decorrido o prazo, voltem conclusos.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 10 de abril de 2019
FELIPE ROBERTO PALOPOLI
Juiz Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 34-47.2017.6.21.0046 - PRAZO PARA DEFESA
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 299, CE e Art. 299, caput, CP - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUIZ ELEITORAL: FELIPE ROBERTO PALOPOLI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : CEZAR WALMOR MACIEL MASSULO (ADV(S) TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74.185), JOÃO CARLOS FRAGA MACHADO,
RONALDO MACHADO DOS SANTOS E NERI FARIAS DE OLIVEIRA (ADV(S) TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
Rh.
Acolho a juntada dos documentos de fls. 491 a 505, segundo constou deferido no termo de audiência de fl. 477.
Oportunize-se vista dos referidos documentos à defesa, pelo prazo de 3 (três dias), mediante publicação no DEJERS.
Ato contínuo, determino a reabertura do prazo de 10 (dez) dias para memoriais a iniciar-se pelo Ministério Público Eleitoral, mediante intimação
pessoal.
Após, realize-se a intimação do procurador dos Réus, através de publicação no DEJERS, a respeito da abertura de igual prazo de 10 (dez)
dias para apresentação de memoriais.
Intimem-se.
Santo Antônio da Patrulha, 10 de abril de 2019
FELIPE ROBERTO PALOPOLI
Juiz Eleitoral da 046ª ZE
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49ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 49 ZE/RS
CLASSE: PC - Processo n. 28-65.2016.6.21.0049
Protocolo: 26.873/2016
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADV.: Paulo José da Silva Rosa - OAB/RS 49115
Responsável: ROSSANO DOTTO GONÇALVES
ADV.: Paulo José da Silva Rosa - OAB/RS 49115
Responsável: SILDO JOCELITO MACHADO CABREIRA
ADV.: Paulo José da Silva Rosa - OAB/RS 49115
Responsável: JOSE BRASILIANO FAGUNDES MARQUES
Às partes.
De ordem da Dra. JULIANA NEVES CAPIOTTI, intimam-se as partes da manifestação acostada aos autos na fl. 84.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-08.2015.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - SÃO GABRIEL/RS (ADV(S) GUILHERME NASCIMENTO ABIB - OAB/RS 57873)
RESPONSÁVEL(S) : GUILHERME NASCIMENTO ABIB E IVEL ONEIL BORGES XARÃO
Ao partido.
De ordem, intima-se o PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, de São Gabriel/RS, para que proceda o recolhimento do valor de R$
37.561,48 (trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), com os devidos acréscimos legais, ao Tesouro
Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado na Sentença de fls. 496-497 c/c Acórdão de fls. 551, nos autos do processo em
epígrafe, sob pena de inscrição no CADIN e de envio de cópia dos autos à AGU, para a promoção das medidas cabíveis visando à execução
do título judicial.

50ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 15/2019
A Doutora Carla Cristina Ortnau Cirio e Santos, Juíza Eleitoral da 50ª Zona de São Jerônimo-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 Ramiro Barcelos , nº 403,
em São Jerônimo, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
a Prestação de Contas de Campanha do órgão partidário municipal das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB do município de Charqueadas.
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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Jerônimo-RS, 11 de abril de 2019.
Eu, Luciano França de Britto, Chefe de Cartório da 50ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Carla Cristina Ortnau Cirio e Santos,
Juiza Eleitoral.

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 156/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 789-78.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : ADELAR MARQUES (ADV(S) HELIO CARDOSO NETO-OAB 43805)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral de 2016 apresentada por ADELAR MARQUES – 11500 – candidato ao cargo de
VEREADOR, pelo PP, em Taquara/RS.
A Prestação de Contas foi apresentada em 31/10/2016 e o candidato está devidamente representado por advogado, com procuração juntada
aos autos.
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Publicado Edital n. 118/2016, dando publicidade sobre a prestação de contas e abrindo prazo de 03 dias para impugnação, sem qualquer
manifestação, fl. 07.
Determinada a análise das contas apresentadas, o examinador apontou a inconsistência/irregularidade em parecer técnico, arguindo a
existência de lançamentos de gasto e receita constantes no extratos bancários e não declarados na prestação de contas, infringindo o art. 60,
IV, da Res. TSE n. 23.463/15, assim como possível recebimento de recursos de origem não identificada, no valor de R$ 7.500,00, em
desacordo ao II, art. 60 da resolução em comento.
Regularmente intimado por Publicação de Nota de Expediente n. 56/19 DEJERS, a parte manteve-se inerte.
Foi exarado parecer técnico conclusivo no sentido da desaprovação das contas, tendo visto as omissões identificadas relativas à receita e
despesas, e recebimento de recursos de origem não identificada, conforme documento de fl. 17 e verso.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar contas da campanha eleitoral 2016 apresentadas por ADELAR MARQUES – 11500 – candidato ao cargo de VEREADOR,
pelo PP, em Taquara/RS.
A prestação de contas foi entregue tempestivamente.
Realizada a análise técnica, na esteira da Resolução do TSE n. 23.463/2015, constata-se inconsistência grave, geradora de potencial
desaprovação, que revela omissão no registro de receita e despesa, identificadas no extrato bancário, sobre o qual resta comprometido o
controle da Justiça Eleitoral pela falta de identificação do gasto.
Verifico que a receita, conforme documento de fl. 08, relatório extraído do SPCE, trata-se de recursos próprios no valor de R$7.500,00, sem a
identificação de inconsistência no batimento quanto aos valores da declaração de bens quando do registro de candidatura, descaracterizando
assim, recurso de origem não identificada.
Oportunizada manifestação o candidato manteve-se omisso.
Filio-me ao entendimento do Ministério Público Eleitoral – MPE.
Assim, nos termos do art. 30, III, da Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 68, III, da Resolução 23.463/2015, cumpre considerar as contas
desaprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas de ADELAR MARQUES – 11500 – candidato ao cargo de VEREADOR, pelo PP, em
Taquara/RS, relativas às eleições municipais 2016, nos termos do art. 30,III, da Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 68, III, da Resolução
23.463/2015.
Considerando o princípio da economicidade, caso o Ministério Público Eleitoral – MPE entender pertinente deverá requerer cópias do
expediente nos termos do art. 74 da Res. 23.463/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 157/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 764-65.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : GILMAR BREIER (ADV(S) HELIO CARDOSO NETO-OAB 43805)
Vistos
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas da campanha eleitoral de 2016 apresentada por GILMAR BREIER - 11444 – candidato ao cargo de
VEREADOR, pelo PP, em Taquara/RS.
A Prestação de Contas foi apresentada em 31/10/2016 e o candidato está devidamente representado por advogado, com procuração juntada
aos autos.
Publicado Edital n. 118/2016, dando publicidade sobre a prestação de contas e abrindo prazo de 03 dias para impugnação, sem qualquer
manifestação, fl. 10.
Determinada a análise das contas apresentadas, o examinador apontou a inconsistências/irregularidades e/ou impropriedades em parecer
técnico, arguindo a existência de lançamentos de gastos e receita constantes no extratos bancários e não declarados na prestação de contas,
infringindo o art. 60, IV, da Res. TSE n. 23.463/15.
Regularmente intimado por Publicação de Nota de Expediente n. 55/19 DEJERS, a parte manteve-se inerte.
Foi exarado parecer técnico conclusivo no sentido da desaprovação das contas, tendo visto as omissões identificadas relativas à receita e
despesas, conforme documento de fl. 18 verso.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar contas da campanha eleitoral 2016 apresentadas por GILMAR BREIER - 11444 – candidato ao cargo de VEREADOR,
pelo PP, em Taquara/RS.
A prestação de contas foi entregue tempestivamente.
Realizada a análise técnica, na esteira da Resolução do TSE n. 23.463/2015, constata-se inconsistência grave, geradora de potencial
desaprovação, que revela omissão tanto no registro de receita, recursos próprios conforme extrato, quanto no registro de despesa, também no
extrato bancário, sobre o qual resta comprometido o controle da Justiça Eleitoral pela falta de identificação do gasto.
Oportunizada manifestação o candidato manteve-se omisso.
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Filio-me ao entendimento do Ministério Público Eleitoral – MPE.
Assim, nos termos do art. 30, III, da Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 68, III, da Resolução 23.463/2015, cumpre considerar as contas
desaprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas de GILMAR BREIER - 11444 – candidato ao cargo de VEREADOR, pelo PP, em Taquara/RS,
relativas às eleições municipais 2016, nos termos do art. 30,III, da Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 68, III, da Resolução 23.463/2015.
Considerando o princípio da economicidade, caso o Ministério Público Eleitoral – MPE entender pertinente deverá requerer cópias do
expediente nos termos do art. 74 da Res. 23.463/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 158/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 707-47.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - ELEIÇÕES - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : DIEGO DAL PIVA DA LUZ (ADV(S) VINICIUS FELIPPE-OAB 93503), MOACIR DE MORAIS
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais dos candidatos a prefeito DIEGO DAL PIVA DA LUZ e a vice-prefeito MOACIR DE MORAIS pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT, os quais concorreram sob o número 12, nas eleições municipais de 2016 de Parobé.
As contas foram apresentadas tempestivamente e publicado o Edital nº 119/2016 em 04/11/2016, transcorreu o prazo legal sem impugnações
(fl. 10).
Intimado do relatório exame preliminar, o candidato manifestou-se e juntou documentos, fls. 30/91.
Foi expedido parecer técnico conclusivo no sentido da aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista o descumprimento de exigências
legais previstas, conforme relatório de fls. 92/93.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas tendo em vista a identificação de impropriedades.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas eleitorais de 2016 apresentadas pelos candidatos a prefeito DIEGO DAL PIVA DA LUZ e a vice-prefeito
MOACIR DE MORAIS, do município de Parobé, conforme estabelecido na Lei 9.504/97, matéria regulamentada pela Resolução TSE
n.23.463/2015.
De início, verifico que o candidato a vice-prefeito não está devidamente representado nos autos, sendo imperiosa sua intimação da sentença
de maneira pessoal.
Realizada a análise técnica das contas, foram identificadas impropriedades na construção das contas.
Nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução 23.463/2015, quando verificadas falhas que não comprometam a sua regularidade cabe sua
aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas dos candidatos a prefeito DIEGO DAL PIVA DA LUZ e a vice-prefeito MOACIR
DE MORAIS relativas às eleições majoritárias de 2016 do município de Parobé, nos termos do inciso II, art. 68, da Resolução TSE n.º
23.463/2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 159/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 802-77.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - Eleições - 1° Turno - 2016 - APROVAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : LUIS EDUARDO ROSA
MUNICÍPIO(S) : TAQUARA - RS
Vistos.
Trata-se da ausência de prestação de contas de campanha de LUIS EDUARDO ROSA, candidato ao cargo de vereador sob o número
25523, pelo DEMOCRATAS – DEM, de Taquara/RS, referente às Eleições Municipais de 2016.
Frustradas as notificações para apresentação das contas, foi certificado o falecimento do então candidato, fl. 07v.
Nos termos do art. 41, § 8º, da Resolução TSE n. 23.463/2015, deve ser notificado o órgão partidário quanto à omissão, para, querendo, sanar
a irregularidade.
Diante da inatividade do órgã municipal, a estadual do partido foi notificada, permanecendo inerte, conforme fl. 11v.
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Pela unidade técnica, constatou-se que não houve registro de movimentação financeira no extrato bancário disponível no SPCE (Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais), não podendo ser verificado o recebimento de recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada nos
termos do art. 45, § 4º, III da Res. TSE 23.463/15.
Foi possível identificar nos autos, pelos relatórios do TSE, que a parte não recebeu recursos do fundo partidário.
Ouvido, o Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de serem declaradas não prestadas as referidas contas.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
De início, registre-se que as notificações cumpriram o estabelecido no art. 45, da Res. TSE 23.463/2015, permanecendo a omissão nas contas
em relação às Eleições 2016, ainda que o candidato tenha falecido.
Não havendo apresentação das contas, resta impossibilitada a sua análise.
Isto posto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do candidato LUIS EDUARDO ROSA, relativas às Eleições Municipais de 2016, nos
termos do art. 30, IV, da Lei 9.504/97 e art. 68, IV, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se o órgão estadual do DEM e o Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 160/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 979-41.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - ELEIÇÕES - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA E EVALDO ARAÚJO DE SOUZA (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB
31729)
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais dos candidatos a prefeito CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA e a vice-prefeito EVALDO
ARAÚJO DE SOUZA, pela Coligação Frente Popular e Democrática (PT, PPS, PROS, PMN, PSB e PHS) os quais concorreram sob o número
13, nas eleições municipais de 2016 de PAROBÉ.
As contas foram apresentadas tempestivamente.
Publicado o Edital nº 119/2016 em 04/11/2016, transcorreu o prazo legal sem impugnações (fl. 15).
Intimados do relatório de fl. 42, houve manifestação, fls. 45/48.
Foi expedido parecer técnico conclusivo no sentido da aprovação das contas, tendo em vista o cumprimento das exigências legais previstas.
O Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, opinou pela aprovação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas eleitorais de 2016 apresentadas pelos candidatos a prefeito CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA e a viceprefeito EVALDO ARAÚJO DE SOUZA, do município de PAROBÉ, conforme estabelecido na Lei 9.504/97, matéria regulamentada pela
Resolução TSE n.23.463/2015.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a observância das formalidades legais.
Nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução 23.463/2015, quando estiverem regulares as contas, cabe sua aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO APROVADAS as contas dos candidatos a prefeito CLAUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA e a vice-prefeito EVALDO
ARAÚJO DE SOUZA relativas às eleições majoritárias de 2016 do município de PAROBÉ, nos termos do inciso I, art. 68, da Resolução TSE
n.º 23.463/2015, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 161/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 772-42.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - Eleições - 1° Turno - 2016 - APROVAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : NESIO JUSTINO DE FRAGA (ADV(S) ARTHUR HENRIQUE KLEIN-OAB 69029)
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais do candidato a vereador NESIO JUSTINO DE FRAGA, o qual concorreu sob o número 65123, pelo
partido PCdoB, nas eleições municipais de 2016 de Rolante.
As contas foram apresentadas tempestivamente.
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Publicado o Edital nº 27/2019, transcorreu o prazo legal sem impugnações (fl. 13v.).
Foi expedido parecer técnico conclusivo no sentido da aprovação das contas, tendo em vista o cumprimento das exigências legais previstas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas em consonância ao relatório técnico.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas eleitorais de 2016 apresentadas pelo candidato NESIO JUSTINO DE FRAGA, do município de Rolante,
conforme estabelecido na Lei 9.504/97, matéria regulamentada pela Resolução TSE n.23.463/2015.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a observância das formalidades legais.
Nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução 23.463/2015, quando regulares as contas apresentadas cabe sua aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO APROVADAS as contas do candidato NESIO JUSTINO DE FRAGA relativas às eleições proporcionais de 2016 do
município de Rolante, nos termos do inciso I, art. 68, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, ante os fundamentos declinados.
Registre-se a regularização da situação no cadastro eleitoral do candidato, pela anotação do código ASE 272-1, apresentação das contas
tempestivamente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 162/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-73.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) MARCOS ALEXANDRE MASERA-OAB 30053)
RESPONSÁVEL(S) : LISIA CRISTIANA PETRY (ADV(S) MARCOS ALEXANDRE MASERA-OAB 30053), RICARDO DE JESUS RAIMUNDO
(ADV(S) MARCOS ALEXANDRE MÁSERA-OAB 30053)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do órgão municipal do PDT, do município de ROLANTE, referente às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação de qualquer interessado.
Sobreveio parecer técnico pela aprovação das contas (fl. 24) e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl. 28).
Vierem os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas de campanha eleitoral oferecidas por órgão municipal partidário nos termos do art. 71 e seguintes da Res. TSE n.
23.553/2017.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na mencionada resolução, estando
suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, encontram-se, portanto, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Assim, nos termos do art. 77, I, da Resolução 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, APROVO as contas do PDT, do município de ROLANTE relativas às eleições de 2018, ante os fundamentos acima
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 163/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-54.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - Prestação
de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Não Prestação
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) CARLOS RENAN MACHADO PRESSER-OAB 97680)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO JUAREZ DOS SANTOS E MARGARIDA MARGARETE DO AMARAL (ADV(S) CARLOS RENAN MACHADO
PRESSER-OAB 97680), CLEBER RUDOLFO SCHONARDIE E CAROLINA WILLERS (ADV(S) CARLOS RENAN MACHADO PRESSER-OAB
9768)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2016, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Parobé/
RS.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 16 e 24.
Publicado edital n. 026/2019, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 25v.
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Analisada a documentação pela unidade técnica (fl. 29), foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 30).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.546/2017, dispõe que, quando da apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, e existir manifestação favorável da análise
técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada, e como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2016 do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de
Parobé/RS, apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”,
da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 164/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 749-96.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
CANDIDATO(S) : PAULO RICARDO PIRES DE MELLO (ADV(S) SHEILA BARBOSA DA SILVA GARCIA-OAB 78786/RS)
MUNICÍPIO(S) : TAQUARA - RS
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitorais do candidato ao cargo de vereador PAULO RICARDO PIRES DE MELLO, o qual concorreu sob o
número 14888, pelo PTB, nas eleições municipais de 2016 de Taquara/RS.
As contas foram apresentadas tempestivamente. Publicado o Edital nº 118/2016 em 04/11/2016, transcorreu o prazo legal sem impugnação às
contas (fl. 09).
Intimado do relatório preliminar, o candidato manifestou-se, fls. 19/20.
Foi expedido parecer técnico conclusivo no sentido da aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a existência de falhas no
cumprimento das exigências legais previstas, no tocante à comprovação do pagamento de gastos uma vez identificado registro de cheques
devolvidos nos extratos bancários. A justificativa do pagamento foi no sentido de quitação com recursos próprios, sem o transito em conta
bancária (fl. 21).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas em consonância ao relatório técnico.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas eleitorais de 2016 apresentadas pelo candidato PAULO RICARDO PIRES DE MELLO, do município de
Taquara, conforme estabelecido na Lei 9.504/97, matéria regulamentada pela Resolução TSE n. 23.463/2015.
Realizada a análise técnica das contas, foi apontada falha quanto à utilização de recursos sem o trânsito em conta bancária. Na manifestação,
o candidato justifica o pagamento com recursos próprios, no total de R$69,00, sem o devido transito em conta específica.
Ainda que, obrigatoriamente, todas as receitas devem transitar em conta, tenho justificado o gasto, que considero de valor insignificante
comparando-se com o total arrecadado na campanha, de R$4.716,00, que restaram em cumprimento às normas.
Assim, entendo que não houve prejuízo à análise.
Nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução 23.463/2015, quando identificadas falhas que não comprometam a regularidade das contas
apresentadas cabe sua aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do candidato PAULO RICARDO PIRES DE MELLO relativas às eleições
proporcionais de 2016 do município de Taquara, nos termos do inciso II, art. 68, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, ante os fundamentos
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 165/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 97-11.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) MAURA CAROLINE VON MUHLEN-OAB 109867)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA E JEFERSON BENEDETTO (ADV(S) MAURA CAROLINE VON MUHLEN-OAB
109867)
Vistos.
Trata o presente processo da prestação de contas eleitorais relativas ao pleito de 2018, do Partido Social Cristão - PSC de Rolante - RS.
As contas eleitorais não foram apresentadas no prazo legal.
Citados acerca da omissão, o partido e seus responsáveis juntaram procurações aos autos, mas não efetivamente apresentaram as contas.
Intimados, por seus procuradores, as partes permaneceram inertes.
A área técnica juntou os relatórios disponíveis no sistema do TSE de prestação de contas SPCE.
Em Parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 17).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
No mérito, observo que, apesar de terem sido cientificados pelo Juízo, as partes permaneceram omissas.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, alterada pela Resolução TSE n. 23.575/2018 estabelece que nas Eleições de 2018 devem prestar contas à
Justiça Eleitoral os órgãos partidários nacionais, estaduais e municipais conforme dispõe seu art. 48:
“Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(…,)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
Ainda, conforme art. 48, §11, da referida Resolução, a ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o partido político do
dever de prestar contas (inclusive as Comissões Provisórias).
Não há, portanto, elementos que eximam o órgão partidário de sua obrigação de prestar contas.
Inexistem nos autos elementos mínimos a viabilizar a análise da movimentação financeira do Partido durante o pleito 2018.
Isso posto, acolho o Parecer do Ministério Público Eleitoral para julgar como NÃO PRESTADAS as contas eleitorais, referentes ao pleito de
2018, do Partido Social Cristão - PSC de Rolante e, nos termos da Resolução TSE n.º 23.553/2017, art. 77, IV, alínea “a” e art. 83, II,
determino o impedimento do recebimento de recursos do Fundo Partidário até que as contas sejam apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos órgãos regional e nacional do respectivo partido, do inteiro teor da sentença, e arquive-se.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 166/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-91.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ANDRESSA BONAMIGO-OAB 49E868, FULVIA POLIANA LAMB
TIMMEN-OAB 44584 E MARILIA DAL CASTEL-OAB 95994)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR GILBERTO FLECK E EUNICE CABERLON KINZEL (ADV(S) FULVIA POLIANA LAMB TIMMEN-OAB 44584)
Vistos, etc.
I- RELATÓRIO: Trata-se de prestação de contas anual do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de
ROLANTE/RS, referente ao exercício financeiro de 2015.
As contas foram apresentadas tempestivamente. Publicado edital n. 011/2016 de publicidade das contas, não houve impugnação, fl. 22v.
Intimado do parecer exame preliminar, houve manifestação, fls. 32/48.
Foi emitido parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas, tendo sido identificada impropriedade na documentação, fls. 49/50, parecer
seguido pelo órgão ministerial que se manifestou no mesmo sentido, fl. 51.
Retificado parecer conclusivo pela desaprovação das contas, com a identificação de irregularidades quanto à omissão referente a débitos não
declarados e extratos bancários, fls. 52/54.
O Ministério Público retificou seu parecer em acordo com a unidade técnica, fl. 56 e v.
Intimado para defesa, o partido manifestou-se, trazendo elementos aos autos, fls. 63/67.
Foi exarado relatório de análise da defesa pela aprovação das contas uma vez que os documentos apresentados refletem a escrituração
contábil e a movimentação financeira e patrimonial do partido, com a elucidação dos pontos abordados quanto aos débitos em aberto, que não
tiveram sua efetiva quitação no exercício financeiro de 2015, assim como os extratos bancários de conta investimento vinculada à contacorrente do partido (fl. 83). O Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 86).
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 em comento foram apresentados na sua totalidade e, ao final, não foram identificadas impropriedades ou irregularidades.
III- DISPOSITIVO: Isso posto, APROVO as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, 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.
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Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 167/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-81.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (ADV(S) TÂNIA REGINA MACIEL ANTUNES-OAB 77901)
RESPONSÁVEL(S) : JOCEMIR SCHREINER E CLÉDIO OSMIR PETRY (ADV(S) TÂNIA REGINA MACIEL ANTUNES-OAB 77901)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2016, do Partido Comunista do Brasil - PCdoB, do município de Riozinho/RS.
Após a entrega das peças sem movimentação financeira, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 19.
Publicado edital n. 013/2017, não houve impugnação, conforme certidão de fl. 12v.
Analisada a documentação pela unidade técnica (fl. 24), foi emitida manifestação no sentido de que as informações prestadas pelo partido e os
documentos juntados pelo cartório refletem o teor da declaração apresentada, concluindo pela aprovação da prestação de contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 25).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária é regular, pois não foi constatada a existência de movimentação
financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e do recebimento de recursos do Fundo Partidário, e houve manifestação favorável à
aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, “a”, da Resolução 23.464/2015, dispõe que, quando da apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, e existir manifestação favorável da análise
técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada, e como prestadas e
aprovadas as respectivas contas.
Entendo, portanto, que as contas cumpriram as determinações legais, considerando-as, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO a prestação de contas anual do exercício de 2016 do Partido Comunista do Brasil - PCdoB, do município de Riozinho/RS,
apresentada sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se com baixa.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 168/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-96.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA- PP (ADV(S) DANIEL ALEXANDRE MARQUES-OAB 57682)
RESPONSÁVEL(S) : RENATO JOSÉ WESZ E ODACIR ALOÍSIO COLOMBO (ADV(S) DANIEL ALEXANDRE MARQUES-OAB 57682),
LENOIR LAURI SCHONARDIE
Intimação para regularização da representação processual.
"Vistos etc.
Diante da certidão retro, determino que intime-se, por nota de expediente, para que seja regularizada a representação processual para a parte
Lenoir Lauri Schonardie, com a apresentação de procuração nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. No caso de não haver manifestação,
notifique-se por AR/MP, para a constituição de advogado, em igual prazo, sob pena de revelia.
Após, havendo sido publicado edital, proceda a unidade técnica o exame preliminar das contas e, se necessário, intime-se o órgão partidário e
os responsáveis a complementar a documentação no prazo de 20 dias, nos termos do § 3° do art. 34, da supracitada Resolução.
Após, no exame das contas, no caso de solicitação de baixa dos autos para diligências, determino que intime-se o partido para a apresentação
dos documentos ausentes ou complementares, no prazo de 30 dias, conforme § 3º, inciso I, e § 9º do art. 35 da Res. TSE.
Com o parecer conclusivo expedido pela unidade técnica, forte no art. 36, vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE"
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 169/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-25.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) MARCOS ALEXANDRE MASERA-OAB 30053)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO DE JESUS RAIMUNDO E LISIA CRISTINA PETRY (ADV(S) MARCOS ALEXANDRE MASERA-OAB 30053),
ADEMIR GOMES GOLÇALVES E CAROLINA FAGUNDES
Intimação para a regularização da representação processual.
"Vistos etc.
Diante do relatório retro, da composição do órgão partidário em 2017, determino que intime-se, por nota de expediente, para que seja
regularizada a representação processual para Ademir Gomes Gonçalves e Carolina Fagundes, com a juntada de procuração aos autos, no
prazo de 5 (cinco) dias. Em não havendo manifestação, notifique-se, por AR/MP, para que constituam advogado, em igual prazo, sob pena de
revelia.
Após, publique-se a demonstração de resultado de exercício e o balanço patrimonial, por meio de edital no DEJERS, e dê-se ciência ao
Ministério Público Eleitoral, com intimação nos autos, na forma dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 31, Resolução TSE 23.546/2017.
Oferecida impugnação ou não, proceda a unidade técnica o exame preliminar das contas e, se necessário, intime-se o órgão partidário e os
responsáveis a complementar a documentação no prazo de 20 dias, nos termos do § 3° do art. 34, da supracitada Resolução.
Após, no exame das contas, no caso de solicitação de baixa dos autos para diligências, determino que intime-se o partido para a apresentação
dos documentos ausentes ou complementares, no prazo de 30 dias, conforme § 3º, inciso I, e § 9º do art. 35 da Res. TSE.
Com o parecer conclusivo expedido pela unidade técnica, forte no art. 36, vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE"
NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-20.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA- PP
RESPONSÁVEL(S) : OSMAR GONZAGA DA SILVA (ADV(S) HELIO CARDOSO NETO-OAB 43805) E DILAMAR GONZAGA DA SILVA
Intimação para regularização da representação processual.
"Vistos etc.
Determino a intimação, por nota de expediente, para que seja regularizada a representação processual das partes partido e tesoureiro, com a
juntada de instumento de mandato aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Em não havendo manifestação, expeça-se carta de intimação
AR para a regularização em comento, sob pena de revelia.
Após, proceda a unidade técnica o exame preliminar das contas e, se necessário, intime-se o órgão partidário e os responsáveis a
complementar a documentação no prazo de 20 dias, nos termos do § 3° do art. 34, da supracitada Resolução.
Após, no exame das contas, no caso de solicitação de baixa dos autos para diligências, determino que intime-se o partido para a apresentação
dos documentos ausentes ou complementares, no prazo de 30 dias, conforme § 3º, inciso I, e § 9º do art. 35 da Res. TSE.
Com o parecer conclusivo expedido pela unidade técnica, forte no art. 36, vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE"
NOTA DE EXPEDIENTE N. 171/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-27.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
RESPONSÁVEL(S) : IDALCI RENATO LAMPERTI E IRONI GONÇALVES DOS SANTOS (ADV(S) MAGALI HELENA FLOCKE HACK-OAB
25123)
Intimação para regularização da representação processual.
"Vistos etc.
Diante da certidão retro, determino que intime-se, por nota de expediente, para que seja regularizada a representação processual para o órgão
partidário, com a juntada de procuração aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Em não havendo manifestação, notifique-se, por AR, para que
seja constituído advogado, em igual prazo, sob pena de revelia.
Após, proceda a unidade técnica o exame preliminar das contas e, se necessário, intime-se o órgão partidário e os responsáveis a
complementar a documentação no prazo de 20 dias, nos termos do § 3° do art. 34, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
No exame das contas, no caso de solicitação de baixa dos autos para diligências, determino que intime-se para a apresentação dos
documentos ausentes ou complementares, no prazo de 30 dias, conforme § 3º, inciso I, e § 9º do art. 35 da Res. TSE.
Com o parecer conclusivo expedido pela unidade técnica, forte no art. 36, vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO - Juiz Eleitoral da 055ª ZE"
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 172/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-86.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR NELSON ROVEA E NELCI MARA ROVEA HINGINGER
Vistos etc.
Diante da certidão de fl. 07v., do decurso de prazo de manifestação, declaro a revelia para a parte Nelci Mara Rovea Hinginger, podendo esta
manifestar-se no processo a qualquer tempo, desde que constituído procurador.
Com o parecer do órgão ministerial pelo julgamento das contas como não prestadas, determino vista às partes para manifestação quanto às
informações e documentos do processo, no prazo de 3 (três) dias, devendo estas constituírem advogado, sob pena de revelia, nos termos do
art. 367 do CPP.
Publique-se.
Dil. Legais.
Taquara, 11 de abril de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

56ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 80-69.2018.6.21.0056
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (REVEL)
RESPONSÁVEL(S) : MILTON ALVES DA SILVA E JOEL DA SILVA (REVEL)
Vistos, etc.
Trata-se de processo de Omissão no dever de Prestar Contas, referente à Eleições 2018, do Partido Republicano Brasileiro - PRB - de
Tabaí/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
A agremiação partidária não apresentou as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE.
Foi expedida a informação de fls. 02 e determinado, às fls. 07, fossem adotadas as providências previstas no art. 52, §6º da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Foi expedida nova informação às fls. 17, opinando a Unidade Técnica pelo julgamento de contas não prestadas, e juntados os documentos de
fls. 14/16.
O órgão partidário e seus responsáveis foram devidamente citados, conforme os mandaods juntados aos autos (fls. 36-39 ) e aviso de
recebimento de fls.40.
Transcorrido o prazo do art. 52, §6º, IV da Resolução TSE n. 23.553/2017, o partido não se manifestou (fls. 41).
Emitido Parecer conclusivo pela unidade técnica opinando pelo julgamento das contas como não prestadas.
Com vista dos autos, se manifestou o Ministério Público Eleitoral pelo julgamento de contas não prestadas (fls. 44).
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
Passo a decidir.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE
23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
Verificada a omissão no dever de prestar contas, o Cartório Eleitoral procedeu nos termos do art. 52, §6º da Resolução TSE n. 23.553/2017:
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, conforme o caso, informará o
fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
a) ao presidente do tribunal ou ao relator, caso designado; ou
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na
prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
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A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Ainda, não
foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
O partido não cumpriu com o dever estabelecido na referida Resolução e, mesmo após devidamente citado, deixou transcorrer o prazo do art.
52, §6º, IV da referida Resolução TSE in albis.
Com vista dos autos, manifestou-se o Ministério Publico também pelo julgamento de contas não prestadas, uma vez que o órgão partidário
deixou de cumprir com o dever previsto na legislação eleitoral.
Desta forma, tendo transcorrido o prazo previsto na Resolução TSE n. 23.553/2017 e considerando-se que o partido quedou-se silente mesmo
após devidamente citado, o julgamento de contas não prestadas é medida que se impõe.
Posto isso, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, "a", ambos da Res TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS
as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB - de Tabaí/RS, referente às contas Eleitorais – Eleições 2018.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, a saber, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o repasse
de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Ainda, oficie-se a Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Taquari, 10 de abril de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 79-84.2018.6.21.0056
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (REVEL)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO E VILSO OLIVEIRA DE PAULA (REVÉIS)
Vistos, etc.
Trata-se de processo de Omissão no dever de Prestar Contas, referente à Eleições 2018, do Partido Progressista - PP - de Tabaí/RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
A agremiação partidária não apresentou as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE.
Foi expedida a informação de fls. 02 e determinado, às fls. 06, fossem adotadas as providências previstas no art. 52, §6º da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Foi expedida nova informação às fls. 15, opinando a Unidade Técnica pelo julgamento de contas não prestadas, e juntados os documentos de
fls. 13/14.
O órgão partidário e seus responsáveis foram devidamente citados, conforme os mandados juntados aos autos (fls. 22 e 23 e 25 e 26.
Transcorrido o prazo do art. 52, §6º, IV da Resolução TSE n. 23.553/2017, o partido não se manifestou (fls. 27).
Emitido Parecer conclusivo opinado pelo julgamento das contas como não prestadas (fls.28).
Com vista dos autos, se manifestou o Ministério Público Eleitoral pelo julgamento de contas não prestadas (fls. 30).
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
Passo a decidir.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE
23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
Verificada a omissão no dever de prestar contas, o Cartório Eleitoral procedeu nos termos do art. 52, §6º da Resolução TSE n. 23.553/2017:
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, conforme o caso, informará o
fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
a) ao presidente do tribunal ou ao relator, caso designado; ou
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na
prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art. 30, inciso IV).
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A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Ainda, não
foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
O partido não cumpriu com o dever estabelecido na referida Resolução e, mesmo após devidamente citado, deixou transcorrer o prazo do art.
52, §6º, IV da referida Resolução TSE in albis.
Com vista dos autos, manifestou-se o Ministério Publico também pelo julgamento de contas não prestadas, uma vez que o órgão partidário
deixou de cumprir com o dever previsto na legislação eleitoral.
Desta forma, tendo transcorrido o prazo previsto na Resolução TSE n. 23.553/2017 e considerando-se que o partido quedou-se silente mesmo
após devidamente citado, o julgamento de contas não prestadas é medida que se impõe.
Posto isso, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, "a", ambos da Res TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS
as contas do Partido Progressista - PP - de Tabaí/RS, referente às contas Eleitorais – Eleições 2018.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, a saber, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o repasse
de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Ainda, oficie-se a Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Taquari, 10 de abril de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 044/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 83-24.2018.6.21.0056
DE COMITÊ FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA (ADV(S) APÓSTOLO MAXIMINO PRISCO-OAB 78896)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA LUISA RIBEIRO DE CASTRO CARDOSO E VALMIR ALOISIO WEIS (ADV(S) APÓSTOLO MAXIMINO PRISCOOAB 78896)
Vistos, etc.
Intime-se o órgão partidário por meio de defensor constituído nos autos, para esclarecimentos quanto as impropriedades apontados no
Relatório Preliminar, no prazo de 3 (três) dias.
Diligências Legais.
Taquari, 10 de abril de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 045/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-18.2018.6.21.0056
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) TEOBALDINA TERESINHA DA COSTA MARQUES-OAB 83999)
RESPONSÁVEL(S) : MAXIMINIANO DA SILVA POLITTA, JORGE LUIS DA SILVA NUNES E AMARO FERREIRA DA COSTA (ADV(S)
TEOBALDINA TERESINHA DA COSTA MARQUES-OAB 83999)
Intimação do Partido e seus responsáveis do despacho abaixo:
Vistos, etc.
Não foi apresentada defesa pelas partes, embora devidamente intimadas pelo DEJERS.
Posto isso, desnecessária adoção de diligências e/ou nova manifestação da unidade técnica.
Intimem-se o Partido e seus responsáveis da abertura do prazo de 3(três) dias para apresentação de alegações finais.
Após, voltem conclusos para sentença.
Diligências legais.
Taquari, 10 de abril de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
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62ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 019/2019 - 62ªZE/RS
A Excelentíssima Senhora Margot Cristina Agostini, Juíza Eleitoral da 62ª Zona, 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, nº 858 em
Marau, encontra-se disponível aos interessados, nos termos do art. 45, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, relativa à Prestação de Contas Anual - Exercício 2018, do diretório municipal do seguinte partido:
Progressistas (PP) – Nova Alvorada/RS – (Responsáveis Valdecir Martello e Marcelo de Oliveira)
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa à prestação de contas do exercício 2018.
PRAZO: Até 3 (dias) dias após a publicação deste edital, qualquer interessado poderá impugnar, apresentando petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente edital.
Marau, 11 de abril de 2019.
Eu, Rafael Copetti, Chefe de Cartório da 62ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 62ª Zona

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 100-42.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (MARAU)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO ALESSIO DA SILVA E TRINDADE ALVES DE ALMEIDA
Vistos etc.
Trata-se de expediente autuado para averiguar a relação de Partidos Políticos que não prestaram contas relativas às Eleições de 2018 no
âmbito da 62ª Zona Eleitoral.
Notificados a agremiação partidária e seus representantes para se manifestar e apresentar as contas, no prazo de três dias, deixaram
transcorrer o prazo sem manifestação.
Não foram juntados extratos bancários eletrônicos, nem há a informação acerca do recebimento ou não de quotas do fundo partidário.
O Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de serem julgadas não prestadas as contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O feito encontra-se apto a julgamento, eis que o partido político e seus respectivos representantes foram devidamente notificados, deixando
transcorrer os prazos sem manifestação. Assim, é de se reconhecer a revelia das partes do feito, Partido Político, Presidente e Tesoureiro, no
presente processo, nos termos do art. 344 do CPC, os quais, não apresentaram as contas e nem constituíram defensor, sendo que os prazos
fluirão da data de publicação da sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Nos termos do art. 48, inc. II, al. d, da Resolução nº 23.553/2017, os órgãos partidários municipais, ainda que constituídos sob forma
provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral.
É oportunidade salientar que o §11 do artigo 41 da Resolução citada, assevera que a ausência de movimentação de recursos de campanha,
financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido do dever de prestar contas na forma estabelecida pelo próprio texto normativo.
A Lei nº 9.504/97, no seu art. 22, corroborada pelo art. 10 da Resolução TSE nº 23.5533/2017, igualmente registra a obrigatoriedade aos
partidos políticos a abertura de conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
De acordo com a legislação que disciplina a matéria, o respectivo reconhecimento da omissão se impõe. O partido político não realizou a
prestação de contas devida no tempo hábil. Instado a fazer, igualmente não o fez, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.
A agremiação partidária foi regulamente notificada, nos termos da Resolução e Lei eleitoral.
É clara a obrigação de abertura de conta bancária específica, independentemente da existência ou não (e também movimentação) de
recursos. Inclusive, a apresentação de extratos bancários zerados auxiliaria na demonstração de ausência de movimentação financeira.
O fato de não lançar candidato ao pleito igualmente não impede que o Partido receba recursos e os destine a outro candidato integrante da
coligação a qual apoia.
A obtenção de CNPJ e a regular organização partidária é obrigação mínima para a gestão de um partido político, sendo corolário da
observância dos textos normativos eleitorais.
Por fim, não foram apresentados documentos e informações exigidas na legislação eleitoral, ainda que mínimas para eventual análise da
regularidade das contas, sendo que a omissão partidária impede a análise da movimentação dos recursos.
Diante do exposto, decreto a revelia da agremiação partidária e de seus representantes, presidente (Antonio Alessio da Silva) e tesoureiro
(Trindade Alves Almeida), e, em cumprimento ao disposto no art. art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, e art. 77, inc. IV, al. 'a', da Resolução
TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO de Marau, cominando ao órgão diretivo
municipal a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, §4º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
D.L.
Marau, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 107-34.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (VILA MARIA)
RESPONSÁVEL(S) : CATIA FERRI E ADROALDO SEBEN
Vistos etc.
Trata-se de expediente autuado para averiguar a relação de Partidos Políticos que não prestaram contas relativas às Eleições de 2018 no
âmbito da 62ª Zona Eleitoral.
Notificados a agremiação partidária e seus representantes para se manifestar e apresentar as contas, no prazo de três dias, deixaram
transcorrer o prazo sem manifestação.
Não foram juntados extratos bancários eletrônicos, nem há a informação acerca do recebimento ou não de quotas do fundo partidário.
O Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de serem julgadas não prestadas as contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O feito encontra-se apto a julgamento, eis que o partido político e seus respectivos representantes foram devidamente notificados, deixando
transcorrer os prazos sem manifestação. Assim, é de se reconhecer a revelia das partes do feito, Partido Político, Presidente e Tesoureiro, no
presente processo, nos termos do art. 344 do CPC, os quais, não apresentaram as contas e nem constituíram defensor, sendo que os prazos
fluirão da data de publicação da sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Nos termos do art. 48, inc. II, al. d, da Resolução nº 23.553/2017, os órgãos partidários municipais, ainda que constituídos sob forma
provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral.
É oportunidade salientar que o §11 do artigo 41 da Resolução citada, assevera que a ausência de movimentação de recursos de campanha,
financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido do dever de prestar contas na forma estabelecida pelo próprio texto normativo.
A Lei nº 9.504/97, no seu art. 22, corroborada pelo art. 10 da Resolução TSE nº 23.5533/2017, igualmente registra a obrigatoriedade aos
partidos políticos a abertura de conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
De acordo com a legislação que disciplina a matéria, o respectivo reconhecimento da omissão se impõe. O partido político não realizou a
prestação de contas devida no tempo hábil. Instado a fazer, igualmente não o fez, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.
A agremiação partidária foi regulamente notificada, nos termos da Resolução e Lei eleitoral.
É clara a obrigação de abertura de conta bancária específica, independentemente da existência ou não (e também movimentação) de
recursos. Inclusive, a apresentação de extratos bancários zerados auxiliaria na demonstração de ausência de movimentação financeira.
O fato de não lançar candidato ao pleito igualmente não impede que o Partido receba recursos e os destine a outro candidato integrante da
coligação a qual apoia.
A obtenção de CNPJ e a regular organização partidária é obrigação mínima para a gestão de um partido político, sendo corolário da
observância dos textos normativos eleitorais.
Por fim, não foram apresentados documentos e informações exigidas na legislação eleitoral, ainda que mínimas para eventual análise da
regularidade das contas, sendo que a omissão partidária impede a análise da movimentação dos recursos.
Diante do exposto, decreto a revelia da agremiação partidária e de seus representantes, presidente (Cátia Ferri) e tesoureiro (Adroaldo Seben),
e, em cumprimento ao disposto no art. art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, e art. 77, inc. IV, al. 'a', da Resolução TSE nº 23.553/2017,
JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Vila Maria, cominando ao órgão diretivo municipal a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
D.L.
Marau, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 103-94.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (MARAU) (ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB 106932)
RESPONSÁVEL(S) : KENIA CENSI E JOSIELI LAZZAROTTO (ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB 106932)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de Partido Político, referente às Eleições Gerais de 2018 no Município de Marau/RS.
Foi formado expediente tendo a vista a ausência na entrega da prestação de contas no prazo assinalado na Resolução referente à prestação
de contas eleitoral.
Foram juntados extratos bancários eletrônicos, porém, não há a informação acerca do recebimento ou não de quotas do fundo partidário.
A prestação de contas, após a citação realizada, foi entregue pela agremiação partidária.
Publicado o balanço patrimonial, não houve impugnações.
Sobreveio parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
Intimado, o Partido deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica da prestação de contas do partido, após a juntada de documentação comprobatória, verificou-se a regularidade
das contas, remanescendo, entretanto, descumprimento com relação à entrega da prestação de contas parcial e a protocolização
extemporânea da prestação de contas final.
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A desaprovação da presente prestação de contas em decorrência das irregularidades identificadas é decisão que não se coaduna aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando-se que as falhas não comprometem a regularidade das contas, faz-se necessária a aprovação com ressalvas das contas.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Marau, relativas às Eleições Gerais
de 2018, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei 9.504/97 e art. 77, inc. II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados.
D.L.
Marau, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 104-79.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (MARAU) (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTE-OAB 76073)
RESPONSÁVEL(S) : ISMAEL ANTONIO PELISSARI DE OLIVEIRA E IEDONARA LUISA DE OLIVEIRA (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTEOAB 76073)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de Partido Político, referente às Eleições Gerais de 2018 no Município de Marau/RS.
Foi formado expediente tendo a vista a ausência na entrega da prestação de contas no prazo assinalado na Resolução referente à prestação
de contas eleitoral.
Não foram juntados extratos bancários eletrônicos, nem há a informação acerca do recebimento ou não de quotas do fundo partidário.
A prestação de contas, após a citação realizada, foi entregue pela agremiação partidária.
Publicado o balanço patrimonial, não houve impugnações.
Sobreveio parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
Intimado, o Partido deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica da prestação de contas do partido, após a juntada de documentação comprobatória, verificou-se a regularidade
das contas, remanescendo, entretanto, descumprimento com relação à entrega da prestação de contas parcial e a protocolização
extemporânea da prestação de contas final.
A desaprovação da presente prestação de contas em decorrência das irregularidades identificadas é decisão que não se coaduna aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando-se que as falhas não comprometem a regularidade das contas, faz-se necessária a aprovação com ressalvas das contas.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de Marau, relativas às Eleições
Gerais de 2018, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei 9.504/97 e art. 77, inc. II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos
declinados.
D.L.
Marau, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 069/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 112-56.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (CAMARGO) (ADV(S) EDEMILSON ZILLI-OAB 51336)
RESPONSÁVEL(S) : GREICI DALACORTE BORELLI E MARCOS VINICIUS CERICATTO (ADV(S) EDEMILSON ZILLI-OAB 51336)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de Partido Político, referente às Eleições Gerais de 2018 no Município de Camargo/RS.
Foi formado expediente tendo a vista a ausência na entrega da prestação de contas no prazo assinalado na Resolução referente à prestação
de contas eleitoral.
Não foram juntados extratos bancários eletrônicos, nem há a informação acerca do recebimento ou não de quotas do fundo partidário.
A prestação de contas, após a citação realizada, foi entregue pela agremiação partidária.
Publicado o balanço patrimonial, não houve impugnações.
Sobreveio parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
Intimado, o Partido apresentou manifestação, requerendo a aprovação das contas embora com a ressalva do atraso.
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
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Realizada a análise técnica da prestação de contas do partido, após a juntada de documentação comprobatória, verificou-se a regularidade
das contas, remanescendo, entretanto, descumprimento com relação à entrega da prestação de contas parcial e a protocolização
extemporânea da prestação de contas final.
A desaprovação da presente prestação de contas em decorrência das irregularidades identificadas é decisão que não se coaduna aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando-se que as falhas não comprometem a regularidade das contas, faz-se necessária a aprovação com ressalvas das contas.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Camargo, relativas às
Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei 9.504/97 e art. 77, inc. II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os
fundamentos declinados.
D.L.
Marau, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-20.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (GENTIL) (ADV(S) CILENE SILVESTRI-OAB 58108)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR TONIN E GERALDO TONIN (ADV(S) CILENE SILVESTRI-OAB 58108)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de Partido Político, referente às Eleições Gerais de 2018 no Município de Gentil/RS.
Foi formado expediente tendo a vista a ausência na entrega da prestação de contas no prazo assinalado na Resolução referente à prestação
de contas eleitoral.
Foram juntados extratos bancários eletrônicos, não havendo, porém, informações acerca do recebimento ou não de quotas do fundo partidário.
A prestação de contas, após a citação realizada, foi entregue pela agremiação partidária.
Publicado o balanço patrimonial, não houve impugnações.
Sobreveio parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
Intimado, o Partido deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica da prestação de contas do partido, após a juntada de documentação comprobatória, verificou-se a regularidade
das contas, remanescendo, entretanto, descumprimento com relação à entrega da prestação de contas parcial e a protocolização
extemporânea da prestação de contas final.
A desaprovação da presente prestação de contas em decorrência das irregularidades identificadas é decisão que não se coaduna aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando-se que as falhas não comprometem a regularidade das contas, faz-se necessária a aprovação com ressalvas das contas.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Gentil, relativas às
Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei 9.504/97 e art. 77, inc. II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os
fundamentos declinados.
D.L.
Marau, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 071/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 118-63.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (CAMARGO)
RESPONSÁVEL(S) : GELSON LODI E MARCOS PAGNUSSAT
Vistos etc.
Trata-se de expediente autuado para averiguar a relação de Partidos Políticos que não prestaram contas relativas às Eleições de 2018 no
âmbito da 62ª Zona Eleitoral.
Notificados a agremiação partidária e seus representantes para se manifestar e apresentar as contas, no prazo de três dias, deixaram
transcorrer o prazo sem manifestação..
Não foram juntados extratos bancários eletrônicos, nem há a informação acerca do recebimento ou não de quotas do fundo partidário.
O Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de serem julgadas não prestadas as contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O feito encontra-se apto a julgamento, eis que o partido político e seus respectivos representantes foram devidamente notificados, deixando
transcorrer os prazos sem manifestação. Assim, é de se reconhecer a revelia das partes do feito, Partido Político, Presidente e Tesoureiro, no
presente processo, nos termos do art. 344 do CPC, os quais, não apresentaram as contas e nem constituíram defensor, sendo que os prazos
fluirão da data de publicação da sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
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Nos termos do art. 48, inc. II, al. d, da Resolução nº 23.553/2017, os órgãos partidários municipais, ainda que constituídos sob forma
provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral.
É oportunidade salientar que o §11 do artigo 41 da Resolução citada, assevera que a ausência de movimentação de recursos de campanha,
financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido do dever de prestar contas na forma estabelecida pelo próprio texto normativo.
A Lei nº 9.504/97, no seu art. 22, corroborada pelo art. 10 da Resolução TSE nº 23.5533/2017, igualmente registra a obrigatoriedade aos
partidos políticos a abertura de conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
De acordo com a legislação que disciplina a matéria, o respectivo reconhecimento da omissão se impõe. O partido político não realizou a
prestação de contas devida no tempo hábil. Instado a fazer, igualmente não o fez, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.
A agremiação partidária foi regulamente notificada, nos termos da Resolução e Lei eleitoral.
É clara a obrigação de abertura de conta bancária específica, independentemente da existência ou não (e também movimentação) de
recursos. Inclusive, a apresentação de extratos bancários zerados auxiliaria na demonstração de ausência de movimentação financeira.
O fato de não lançar candidato ao pleito igualmente não impede que o Partido receba recursos e os destine a outro candidato integrante da
coligação a qual apoia.
A obtenção de CNPJ e a regular organização partidária é obrigação mínima para a gestão de um partido político, sendo corolário da
observância dos textos normativos eleitorais.
Por fim, não foram apresentados documentos e informações exigidas na legislação eleitoral, ainda que mínimas para eventual análise da
regularidade das contas, sendo que a omissão partidária impede a análise da movimentação dos recursos.
Diante do exposto, decreto a revelia da agremiação partidária e de seus representantes, presidente (Gelson Lodi) e tesoureiro (Marcos
Pagnussat), e, em cumprimento ao disposto no art. art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, e art. 77, inc. IV, al. 'a', da Resolução TSE nº
23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES de Camargo, cominando ao órgão diretivo
municipal a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, §4º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
D.L.
Marau, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 117-78.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (CAMARGO)
RESPONSÁVEL(S) : DILMOVA PORTELLA CAVALINI E ODETE BRUGNERA ZANUZZO
Vistos.
Trata-se de expediente autuado para averiguar a relação de Partidos Políticos que não prestaram contas relativas às Eleições de 2018 no
âmbito da 62ª Zona Eleitoral.
Notificados a agremiação partidária e seus representantes para se manifestar e apresentar as contas, no prazo de três dias, deixaram
transcorrer o prazo sem manifestação..
Foram juntados extratos bancários eletrônicos, porém, não há a informação acerca do recebimento ou não de quotas do fundo partidário.
O Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de serem julgadas não prestadas as contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O feito encontra-se apto a julgamento, eis que o partido político e seus respectivos representantes foram devidamente notificados, deixando
transcorrer os prazos sem manifestação. Assim, é de se reconhecer a revelia das partes do feito, Partido Político, Presidente e Tesoureiro, no
presente processo, nos termos do art. 344 do CPC, os quais, não apresentaram as contas e nem constituíram defensor, sendo que os prazos
fluirão da data de publicação da sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Nos termos do art. 48, inc. II, al. d, da Resolução nº 23.553/2017, os órgãos partidários municipais, ainda que constituídos sob forma
provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral.
É oportunidade salientar que o §11 do artigo 41 da Resolução citada, assevera que a ausência de movimentação de recursos de campanha,
financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido do dever de prestar contas na forma estabelecida pelo próprio texto normativo.
A Lei nº 9.504/97, no seu art. 22, corroborada pelo art. 10 da Resolução TSE nº 23.5533/2017, igualmente registra a obrigatoriedade aos
partidos políticos a abertura de conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
Ademais, o extrato de fl. 03 demonstra a ocorrência de movimentação de recursos em conta bancária do Partido.
De acordo com a legislação que disciplina a matéria, o respectivo reconhecimento da omissão se impõe. O partido político não realizou a
prestação de contas devida no tempo hábil. Instado a fazer, igualmente não o fez, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.
A agremiação partidária foi regulamente notificada, nos termos da Resolução e Lei eleitoral.
É clara a obrigação de abertura de conta bancária específica, independentemente da existência ou não (e também movimentação) de
recursos. Inclusive, a apresentação de extratos bancários zerados auxiliaria na demonstração de ausência de movimentação financeira.
O fato de não lançar candidato ao pleito igualmente não impede que o Partido receba recursos e os destine a outro candidato integrante da
coligação a qual apoia.
A obtenção de CNPJ e a regular organização partidária é obrigação mínima para a gestão de um partido político, sendo corolário da
observância dos textos normativos eleitorais.
Por fim, não foram apresentados documentos e informações exigidas na legislação eleitoral, ainda que mínimas para eventual análise da
regularidade das contas, sendo que a omissão partidária impede a análise da movimentação dos recursos.
Diante do exposto, decreto a revelia da agremiação partidária e de seus representantes, presidente (Dilmova Portella Cavalini) e tesoureiro
(Odete Brugnera Zanuzzo), e, em cumprimento ao disposto no art. art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, e art. 77, inc. IV, al. 'a', da
Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) de
Camargo, cominando ao órgão diretivo municipal a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos
do art. 77, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
D.L.
Marau, 10 de abril de 2019
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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MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 115-11.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (CAMARGO)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO ANTONIO LIBARDONI E IDIANE VIVIAN
Vistos etc.
Trata-se de expediente autuado para averiguar a relação de Partidos Políticos que não prestaram contas relativas às Eleições de 2018 no
âmbito da 62ª Zona Eleitoral.
Notificados a agremiação partidária e seus representantes para se manifestar e apresentar as contas, no prazo de três dias, deixaram
transcorrer o prazo sem manifestação..
Foram juntados extratos bancários eletrônicos, porém, não há a informação acerca do recebimento ou não de quotas do fundo partidário.
O Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de serem julgadas não prestadas as contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O feito encontra-se apto a julgamento, eis que o partido político e seus respectivos representantes foram devidamente notificados, deixando
transcorrer os prazos sem manifestação. Assim, é de se reconhecer a revelia das partes do feito, Partido Político, Presidente e Tesoureiro, no
presente processo, nos termos do art. 344 do CPC, os quais, não apresentaram as contas e nem constituíram defensor, sendo que os prazos
fluirão da data de publicação da sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Nos termos do art. 48, inc. II, al. d, da Resolução nº 23.553/2017, os órgãos partidários municipais, ainda que constituídos sob forma
provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral.
É oportunidade salientar que o §11 do artigo 41 da Resolução citada, assevera que a ausência de movimentação de recursos de campanha,
financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido do dever de prestar contas na forma estabelecida pelo próprio texto normativo.
A Lei nº 9.504/97, no seu art. 22, corroborada pelo art. 10 da Resolução TSE nº 23.5533/2017, igualmente registra a obrigatoriedade aos
partidos políticos a abertura de conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
Ademais, o extrato de fl. 03 demonstra a ocorrência de movimentação de recursos em conta bancária do Partido.
De acordo com a legislação que disciplina a matéria, o respectivo reconhecimento da omissão se impõe. O partido político não realizou a
prestação de contas devida no tempo hábil. Instado a fazer, igualmente não o fez, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.
A agremiação partidária foi regulamente notificada, nos termos da Resolução e Lei eleitoral.
É clara a obrigação de abertura de conta bancária específica, independentemente da existência ou não (e também movimentação) de
recursos. Inclusive, a apresentação de extratos bancários zerados auxiliaria na demonstração de ausência de movimentação financeira.
O fato de não lançar candidato ao pleito igualmente não impede que o Partido receba recursos e os destine a outro candidato integrante da
coligação a qual apoia.
A obtenção de CNPJ e a regular organização partidária é obrigação mínima para a gestão de um partido político, sendo corolário da
observância dos textos normativos eleitorais.
Por fim, não foram apresentados documentos e informações exigidas na legislação eleitoral, ainda que mínimas para eventual análise da
regularidade das contas, sendo que a omissão partidária impede a análise da movimentação dos recursos.
Diante do exposto, decreto a revelia da agremiação partidária e de seus representantes, presidente (João Antônio Libardoni) e tesoureiro
(Idiane Vivian), e, em cumprimento ao disposto no art. art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, e art. 77, inc. IV, al. 'a', da Resolução TSE nº
23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS) de Camargo, cominando ao órgão diretivo
municipal a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, §4º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
D.L.
Marau, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 109-04.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - (PSB) (VILA MARIA)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRÉIA ROSO E OSMAR GAZOLA
Vistos etc.
Trata-se de expediente autuado para averiguar a relação de Partidos Políticos que não prestaram contas relativas às Eleições de 2018 no
âmbito da 62ª Zona Eleitoral.
Notificados a agremiação partidária e seus representantes para se manifestar e apresentar as contas, no prazo de três dias, deixaram
transcorrer o prazo sem manifestação.
Não foram juntados extratos bancários eletrônicos, nem há a informação acerca do recebimento ou não de quotas do fundo partidário.
O Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de serem julgadas não prestadas as contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O feito encontra-se apto a julgamento, eis que o partido político e seus respectivos representantes foram devidamente notificados, deixando
transcorrer os prazos sem manifestação. Assim, é de se reconhecer a revelia das partes do feito, Partido Político, Presidente e Tesoureiro, no
presente processo, nos termos do art. 344 do CPC, os quais, não apresentaram as contas e nem constituíram defensor, sendo que os prazos
fluirão da data de publicação da sentença no Diário Eletrônico da Justiça 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
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Nos termos do art. 48, inc. II, al. d, da Resolução nº 23.553/2017, os órgãos partidários municipais, ainda que constituídos sob forma
provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral.
É oportunidade salientar que o §11 do artigo 41 da Resolução citada, assevera que a ausência de movimentação de recursos de campanha,
financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido do dever de prestar contas na forma estabelecida pelo próprio texto normativo.
A Lei nº 9.504/97, no seu art. 22, corroborada pelo art. 10 da Resolução TSE nº 23.5533/2017, igualmente registra a obrigatoriedade aos
partidos políticos a abertura de conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
De acordo com a legislação que disciplina a matéria, o respectivo reconhecimento da omissão se impõe. O partido político não realizou a
prestação de contas devida no tempo hábil. Instado a fazer, igualmente não o fez, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.
A agremiação partidária foi regulamente notificada, nos termos da Resolução e Lei eleitoral.
É clara a obrigação de abertura de conta bancária específica, independentemente da existência ou não (e também movimentação) de
recursos. Inclusive, a apresentação de extratos bancários zerados auxiliaria na demonstração de ausência de movimentação financeira.
O fato de não lançar candidato ao pleito igualmente não impede que o Partido receba recursos e os destine a outro candidato integrante da
coligação a qual apoia.
A obtenção de CNPJ e a regular organização partidária é obrigação mínima para a gestão de um partido político, sendo corolário da
observância dos textos normativos eleitorais.
Por fim, não foram apresentados documentos e informações exigidas na legislação eleitoral, ainda que mínimas para eventual análise da
regularidade das contas, sendo que a omissão partidária impede a análise da movimentação dos recursos.
Diante do exposto, decreto a revelia da agremiação partidária e de seus representantes, presidente (Andréia Roso) e tesoureiro (Osmar
Gazola), e, em cumprimento ao disposto no art. art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, e art. 77, inc. IV, al. 'a', da Resolução TSE nº
23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de Vila Maria, cominando ao órgão diretivo
municipal a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, §4º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
D.L.
Marau, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 105-64.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Nicolau Vergueiro
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (NICOLAU VERGUEIRO)
RESPONSÁVEL(S) : LEONEL PAULO BARRILLI E LUTERO BARRILL
Vistos etc.
Trata-se de expediente autuado para averiguar a relação de Partidos Políticos que não prestaram contas relativas às Eleições de 2018 no
âmbito da 62ª Zona Eleitoral.
Notificados a agremiação partidária e seus representantes para se manifestar e apresentar as contas, no prazo de três dias, deixaram
transcorrer o prazo sem manifestação..
Não foram juntados extratos bancários eletrônicos, nem há a informação acerca do recebimento ou não de quotas do fundo partidário.
O Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de serem julgadas não prestadas as contas.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O feito encontra-se apto a julgamento, eis que o partido político e seus respectivos representantes foram devidamente notificados, deixando
transcorrer os prazos sem manifestação. Assim, é de se reconhecer a revelia das partes do feito, Partido Político, Presidente e Tesoureiro, no
presente processo, nos termos do art. 344 do CPC, os quais, não apresentaram as contas e nem constituíram defensor, sendo que os prazos
fluirão da data de publicação da sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Nos termos do art. 48, inc. II, al. d, da Resolução nº 23.553/2017, os órgãos partidários municipais, ainda que constituídos sob forma
provisória, devem prestar contas à Justiça Eleitoral.
É oportunidade salientar que o §11 do artigo 41 da Resolução citada, assevera que a ausência de movimentação de recursos de campanha,
financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido do dever de prestar contas na forma estabelecida pelo próprio texto normativo.
A Lei nº 9.504/97, no seu art. 22, corroborada pelo art. 10 da Resolução TSE nº 23.5533/2017, igualmente registra a obrigatoriedade aos
partidos políticos a abertura de conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
De acordo com a legislação que disciplina a matéria, o respectivo reconhecimento da omissão se impõe. O partido político não realizou a
prestação de contas devida no tempo hábil. Instado a fazer, igualmente não o fez, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.
A agremiação partidária foi regulamente notificada, nos termos da Resolução e Lei eleitoral.
É clara a obrigação de abertura de conta bancária específica, independentemente da existência ou não (e também movimentação) de
recursos. Inclusive, a apresentação de extratos bancários zerados auxiliaria na demonstração de ausência de movimentação financeira.
O fato de não lançar candidato ao pleito igualmente não impede que o Partido receba recursos e os destine a outro candidato integrante da
coligação a qual apoia.
A obtenção de CNPJ e a regular organização partidária é obrigação mínima para a gestão de um partido político, sendo corolário da
observância dos textos normativos eleitorais.
Por fim, não foram apresentados documentos e informações exigidas na legislação eleitoral, ainda que mínimas para eventual análise da
regularidade das contas, sendo que a omissão partidária impede a análise da movimentação dos recursos.
Diante do exposto, decreto a revelia da agremiação partidária e de seus representantes, presidente (Leonel Paulo Barrilli) e tesoureiro (Lutero
Barrilli), e, em cumprimento ao disposto no art. art. 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, e art. 77, inc. IV, al. 'a', da Resolução TSE nº
23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de Nicolau Vergueiro, cominando ao
órgão diretivo municipal a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 77, §4º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
D.L.
Marau, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI - Juíza Eleitoral da 062ª 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
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 113-41.2018.6.21.0062
Não Prestação de Contas - Eleições Gerais 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (CAMARGO) (ADV(S) EDEMILSON ZILLI-OAB 51336)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE ESPEDITO FELIPPI E JOAO AMARILDO FIORAVANCO (ADV(S) EDEMILSON ZILLI-OAB 51336)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas de Partido Político, referente às Eleições Gerais de 2018 no Município de Camargo/RS.
Foi formado expediente tendo a vista a ausência na entrega da prestação de contas no prazo assinalado na Resolução referente à prestação
de contas eleitoral.
A prestação de contas, após a citação realizada, foi entregue pela agremiação partidária.
Publicado o balanço patrimonial, não houve impugnações.
Sobreveio parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido.
Intimado, o Partido deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica da prestação de contas do partido, após a juntada de documentação comprobatória, verificou-se a regularidade
das contas, remanescendo, entretanto, descumprimento com relação ao prazo de entrega da prestação de contas parcial e a protocolização
extemporânea da prestação de contas final.
A desaprovação da presente prestação de contas em decorrência das irregularidades identificadas é decisão que não se coaduna aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando-se que as falhas não comprometem a regularidade das contas, faz-se necessária a aprovação com ressalvas das contas.
Diante do exposto, APROVO COM RESSALVAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de Camargo, relativas às
Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei 9.504/97 e art. 77, inc. II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os
fundamentos declinados.
D.L.
Marau, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 43/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 88-19.2018.6.21.0065
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Omissão na Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canela
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PPS- PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE CANELA (ADV(S) FABIANO DE ABREU FAES-OAB 79337)
RESPONSÁVEL(S) : ALBERI GALVANI DIAS E SIMONE MARIA DIAS (ADV(S) FABIANO DE ABREU FAES-OAB 79337)
Vistos, etc.
I – Relatório
Trata-se da prestação de contas eleitorais do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS do município de Canela/RS.
O partido apresentou as contas finais intempestivamente, juntado os demonstrativos financeiros e os extratos bancários sem movimentação
financeira ou repasses do fundo partidário.
Publicado o edital 007/2019, transcorreu o prazo sem impugnação das contas, conforme certidão exarada na folha 49.
Intimado a manifestar-se acerca do exame das contas, o partido permaneceu inerte.
O Ministério público acompanhou o parecer conclusivo da unidade técnica, pela aprovação com ressalvas das contas, devido à
intempestividade na sua apresentação, consoante com a Resolução TSE nº 23.553/2018.
É o relatório. Decido.
II – Fundamentação
O artigo 48 da Resolução TSE 23.553/2017 prevê que estão obrigados a prestar contas eleitorais os partidos de todas as esferas, ainda que
constituídos de forma provisória, mesmo sem a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Registre-se que não foram constatadas irregularidades capazes de ensejar a desaprovação das contas e que o partido político cumpriu as
exigências previstas na referida resolução.
III – Dispositivo
Isso posto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas às eleições de 2018 do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS de
Canela/RS com fulcro no artigo 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Dil.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Canela, 10 de abril de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA - Juíza Eleitoral da 065ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-14.2018.6.21.0065
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Canela
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) FABIANO DE ABREU FABRES-OAB 79.337)
RESPONSÁVEL(S) : FABIANO DE ABREU FABRES E JAIR REMONTI (ADV(S) FABIANO DE ABREU FABRES-OAB 79.337)
Vistos, etc.
I – Relatório
Trata-se da prestação de contas eleitorais do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB do município de Canela/RS.
O partido apresentou as contas finais intempestivamente, juntado os demonstrativos financeiros e os extratos bancários sem movimentação
financeira ou repasses do fundo partidário.
Publicado o edital 66/2018, transcorreu o prazo sem impugnação das contas, conforme certidão exarada na folha 23.
Intimado a manifestar-se acerca do exame das contas, o partido permaneceu inerte.
O Ministério público acompanhou o parecer conclusivo da unidade técnica, pela aprovação com ressalvas das contas, devido à
intempestividade na sua apresentação, consoante com a Resolução TSE nº 23.553/2018.
É o relatório. Decido.
II – Fundamentação
O artigo 48 da Resolução TSE 23.553/2017 prevê que estão obrigados a prestar contas eleitorais os partidos de todas as esferas, ainda que
constituídos de forma provisória, mesmo sem a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Registre-se que não foram constatadas irregularidades capazes de ensejar a desaprovação das contas e que o partido político cumpriu as
exigências previstas na referida resolução.
III – Dispositivo
Isso posto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas às eleições de 2018 do PARTDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB de Canela/RS com fulcro no artigo 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Dil.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Canela, 10 de abril de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE

67ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 008/2019
O Doutor Clóvis Frank Kellermann Jr., Juiz Eleitoral da 67ª Zona de Encantado/RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este Juízo, situado na Rua Júlio de Castilhos, 774,
Sala, 101, 2 º andar, Centro, em Encantado, foi recebido processo de prestação de contas relativa às Eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
Processo: 5-60.2019.6.21.0067 – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB – ROCA SALES-RS.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Encantado/RS, 10 de abril de 2019.
Eu, Luciana Inês Gheno, Chefe de Cartório da 067ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JR.,
Juiz Eleitoral.

73ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 9-79.2019.6.21.0073
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : PARTIDO REDE (ADV(S) JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA BARROS-OAB 102504), ANDRE LUIS MARKA - PRESIDENTE E
NATACHA SANTOS TRINDADE - TESOUREIRA
Vistos.
Analisando os autos, observa-se que os responsáveis partidários(Presidente e Tesoureiro) não estão representados por advogado, conforme
certidão (fl.09v). Regularize o partido a representação processual no prazo de 3 (três) dias.
A seguir, deve o mesmo apresentar os documentos faltantes, na forma do art. 59, §1º, III, da Resolução TSE n. 23546/2017.
Dil. Legais.
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São Leopoldo, 10 de abril de 2019.
Michele Scherer Becker,
Juíza Eleitoral da 073ª ZE

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 390-89.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
EXEQUENTE(S) : AGU
EXECUTADO(S) : DEISE MIRIAN DA SILVA SCHNEIDER (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
Vistos.
Decorrido o prazo para embargos, sem aproveitamento, a AGU deverá se manifestar indicando as destinações dos valores bloqueados,
conforme códigos de recolhimento respectivos.
Prazo: 10 (dez) dias.
Intimem-se.
Alvorada, 09 de abril de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 277-38.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
CANDIDATO(S) : JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES E JURACI TERESINHA PEREIRA VIEIRA (ADV(S) JUSSARA TERESINHA
PINTO MENDES-OAB 31738)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Homologo o acordo de fls. 121/128, referente ao parcelamento do débito eleitoral devido, nos termos do art. 725, VIII, do Código de Processo
Civil.
Intimem-se, inclusive o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se.
Alvorada, 09 de abril de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 517-27.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
EXEQUENTE(S) : AGU
EXECUTADO(S) : VALDECIR PINHEIRO DE SOUZA (ADV(S) JUSSARA TEREZINHA PINTO MENDES-OAB 031738)
Vistos.
Arquive-se.
Alvorada, 09 de abril de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-77.2018.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : AVANTE
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR MOURA DE SOUZA E VERA INES NUNES ADAMCZUK
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do AVANTE, de Alvorada/RS, referente às eleições 2018.
Informada a ausência quanto à prestação das contas, determinou-se a notificação e citação dos responsáveis pelo Partido, bem como que os
autos fossem instruídos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de
recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis.
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Certificou-se, em consulta ao SPCE (Sistema de Prestação de Contas Eleitorais), que o partido não recebera recursos do Fundo
Partidário, nem mesmo de fontes vedadas ou de origem não identificada, ou outras.
Notificados e citados, os responsáveis pelo partido quedaram-se inertes.
Por último, ouviu-se o Ministério Público Eleitoral, que emitiu parecer no sentido de serem julgadas não prestadas as contas.
Vieram-me os autos conclusos.
Foi o relatório.
Passo a decidir.
De início, registre-se que o Partido e seus responsáveis foram devidamente citados, conforme art. 52, §6º, IV, da Res. TSE 23.553/2017,
deixando de prestar suas contas em relação às Eleições 2018, em desacordo ao que preconiza o Art. 48 da resolução já citada:
Art. 48
Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.;
(...)
§ 11 A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o candidato
do dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução.
(...)
Não havendo apresentação das contas, torna-se, portanto, impossível sua análise.
Isso posto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do AVANTE de Alvorada/RS, relativas às Eleições de 2018, nos termos dos arts. 52, §6º, VI,
e 77, IV, a, da Resolução TSE nº 23.553/2017, condenando-o à perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão
do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, consoante art. 83, II, da citada resolução.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se. Observo que o AVANTE de Alvorada, e também o Sr. Gilmar Moura de Souza, presidente, bem como a Sra. Vera Ines Nunes
Adamczuk, tesoureira, tornaram-se revéis, na forma do Art. 344 do CPC/2015, por não terem respondido suas citações. Dessa forma, deverão
ser intimados por Edital, sendo que o prazo para recurso desta decisão fluirá da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, conforme
Art. 346 do CPC/2015.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se ao TRE-RS e ao TSE, através da atualização do SICO (Sistema de Informações de Contas), bem
como ao diretório estadual e nacional do partido, a suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário a este diretório municipal, bem
como oficie-se a Presidência do TRE-RS sobre a determinação de suspensão do órgão de direção municipal do AVANTE de Alvorada/RS.
Oportunamente, arquive-se.
Alvorada, 09 de abril de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 236-71.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : ANTONIO MARTIGNONI (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
Vistos.
Defiro a petição da AGU. Intime-se o executado para que informe de qual forma pretende fazer a composição do débito.
Prazo: 10 (dez) dias.
Diligências legais.
Alvorada, 10 de abril de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-44.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : MIRO JOAQUIM DOS SANTOS E LUIZ FELIPE CONCEIÇÃO MORAES (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB
56844)
Vistos.
Com base nas petições da União (fls. 143/148), determino:
I) a inscrição no CADIN do Diretório Municipal do PRB - Partido Republicano Brasileiro de Alvorada/RS, e de seus responsáveis, Miro Joaquim
dos Santos, presidente, e Luiz Felipe Conceição Moraes, tesoureiro, nos termos do art. 60, I, b, e §2º, da Res. TSE 23.546/2017 (fl. 143).
II) a intimação do PRB (Partido Republicano Brasileiro) de Alvorada/RS, e de seus responsáveis, para que efetuem o pagamento de
R$1.636,92 (mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), espontaneamente no prazo de 15 (quinze) dias, referente à
condenação a que foi submetida a parte na decisão transitada em julgado nos presentes autos, conforme art. 523, caput, do CPC/2015,
devendo ser apresentado o comprovante da quitação do débito em Cartório, no mesmo prazo (item "1" - fl. 144/verso), ressaltando-se que caso
o pagamento não seja efetuado espontaneamente no prazo estipulado, o montante da condenação deverá ser acrescido de multa de 10% (dez
por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) (art. 523, §1º, do CPC/2015);
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III) que, caso não seja efetuado o pagamento espontâneo, retornem os autos conclusos para análise dos pedidos referentes aos itens "2", "3" e
"4" da petição de fl. 144-verso.
IV) a intimação pessoal da AGU (item "5" - fl. 257/verso).
Diligências legais.
Alvorada, 10 de abril de 2019
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE

89ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 13/2019
A Doutora ELIANE APARECIDA RESENDE, Juíza Eleitoral da 89ª Zona de Três de Maio-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Senador Alberto
Pasqualini, n. 310, bairro Oriental, em Três de Maio – RS, deu entrada a Prestação de Contas Eleitoral, Final, do Partido Republicano Brasileiro
- PRB, Órgão Provisório Municipal de Independência/RS, relativa as Eleições Gerais de 2018, protocolada sob nº 10.142/2019 e autuada sob
nº 27-52.2019.6.21.0089, que se encontra a disposição dos interessados neste cartório eleitoral.
PRAZO: 03 dias para a impugnação das contas
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Três de Maio-RS, 10 de abril de 2019.
Eu, Luiz Carlos Toebe, Chefe de Cartório da 89ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ELIANE APARECIDA RESENDE,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-52.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidária Eleitoral - Final - Eleições 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Independência
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : JESSI TEREZINHA TIECKER E JOSIELI CRISTINA AVILA LESSES (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB
47732)
Vistos
Publique-se o edital relativo a apresentação de contas partidária eleitoral, final, referente às Eleições Gerais de 2018, do Partido Republicano
Brasileiro – PRB, Órgão Provisório Municipal de Independência/RS.
Ao examinador (Chefe de Cartório), designado pela Portaria 01/2014, para que lavre parecer conclusivo.
Não havendo diligências, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Juntados o parecer do examinador e do M. P. Eleitoral, voltem conclusos.
Três de Maio, 09 de abril de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE

96ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 78-76.2018.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Roque Gonzales
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
RESPONSÁVEL(S) : RUDINEI FERREIRA SCHEEREN E GEISE PAULI MALLMANN SCHEREN (ADV(S) FERNANDO MATTES MACHRYOAB 76504)
Vistos.
Trata-se de processo de Omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições de 2018 do Partido Social Democrático – PSD, Diretório
Municipal de Roque Gonzales/RS e seus responsáveis Rudinei Ferreira Scheeren e Geise Pauli Mallmann, em cumprimento ao disposto no
artigo 48, inciso II, “d”, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 02, que fossem adotadas as providências previstas nos incisos IV, V e VI do § 6º, do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Devidamente citados, fls. 07 e 08, o partido e seus responsáveis limitaram-se a apresentar uma declaração de ausência de movimentação de
recursos.
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Intimados, fls 17/18, os representantes apresentaram o extrato de prestação de contas, mas deixaram de apresentar outros
documentos/extratos bancários/comprovantes solicitados, alegando que não foi realizada qualquer movimentação financeira, ante a
inexistência de abertura de conta.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 28).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do Partido Social Democrático – PSD, Diretório Municipal de Roque Gonzales/RS, relativas à
campanha eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida
pela Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, d.
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela não prestação das contas (fl. 26).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária
apresentou a prestação de contas com falhas que comprometem sua regularidade.
Desta forma, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Democrático – PSD, Diretório Municipal de Roque Gonzales/RS,
referentes às Eleições 2018, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Ainda, oficie-se à Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cerro Largo, 11 de abril de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 33/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 76-09.2018.6.21.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Roque Gonzales
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS
RESPONSÁVEL(S) : REJANE ALICE WEILER E CÁSSIO ESPINDOLA POERSCH (ADV(S) FERNANDO MATTES MACHRY-OAB 76504)
Vistos.
Trata-se de processo de Omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições de 2018 do Partido Progressista – PP, Diretório Municipal de
Roque Gonzales/RS e seus responsáveis Rejane Alice Weiler e Cássio Espíndola Poersch, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso II,
“d”, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado, à fl. 02, que fossem adotadas as providências previstas nos incisos IV, V e VI do § 6º, do art. 52 da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Devidamente citados, fls. 07 e 08, o partido e seus responsáveis limitaram-se a apresentar uma declaração de ausência de movimentação de
recursos. Apresentaram a prestação de contas, mas houve ausência de abertura de conta bancária e apresentação de extratos, nos termos do
art. 10 da Resolução 23.553/2017.
Intimados, fls. 17/18, os representantes apresentaram o extrato de prestação de contas, mas deixaram de apresentar outros
documentos/extratos bancários/comprovantes solicitados, alegando que não foi realizada qualquer movimentação financeira, ante a
inexistência de abertura de conta.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 28).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas do Partido Progressista – PP - Diretório Municipal de Roque Gonzales/RS, relativas à campanha
eleitoral de 2018. A obrigatoriedade de prestação de contas pelos órgãos partidários municipais em eleições gerais foi introduzida pela
Resolução TSE n. 23.553/2017, em seu art. 48, II, d.
A Unidade Técnica lançou parecer conclusivo apontando falhas e opinou pela não prestação das contas (fl. 26).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de contas como não prestadas, uma vez que a agremiação partidária
apresentou a prestação de contas com falhas que comprometem sua regularidade.
Desta forma, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Progressistas de Roque Gonzales/RS, referentes às Eleições 2018, com
fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017.
Ainda, determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, §1º, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 83, §1º, inciso II da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Ainda, oficie-se à Presidência do TRE/RS, para que proceda à suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal.
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Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cerro Largo, 11 de abril de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE

102ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2019
O Doutor ROBERTO LAUX JÚNIOR, Juiz Eleitoral da 102ª Zona de Santo Cristo-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, 2294,
Centro, em Santo Cristo, 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 às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Porto Lucena.
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.
Santo Cristo, 11 de abril de 2019.
Eu, ,Chefe de Cartório da 102ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ROBERTO LAUX JÚNIOR,
Juiz Eleitoral.

124ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-26.2018.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP (ADV(S) LUCAS PIRES DE SOUZA-OAB 106496)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FERNANDO RODRIGUES DA SILVA E HELAINE VANESSA GONÇALVES DO NASCIMENTO (ADV(S) LUCAS
PIRES DE SOUZA-OAB 106496)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício de 2017, do órgão municipal do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA de
Alvorada/RS.
Em 05/07/2018, intempestivamente, conforme protocolo 23.668/2018, a agremiação apresentou requerimento informando não ter CNPJ, e
consequentemente a impossibilidade de emitir a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira”, pedindo a aceitação da peça
apresentada como se assim o fosse, ou que fosse concedido novo prazo.
Após regularizada a representação processual das partes, inobstante o partido não possuir registro do CNPJ, foi publicado o Edital n.
036/2018, conforme previsto no Inc. I do art. 45 da Resolução TSE. n. 23.546/2017.
Certificada (fl. 30) a impossibilidade de verificação dos extratos bancários de que trata o Inc. II do art. 45 da Resolução n. 23.546/2017, posto
que o diretório foi suspenso por não possuir CNPJ, e consequentemente não ter conta bancária.
Emitido parecer técnico (fl. 30), reforçando a impossibilidade de análise dos extratos bancários e informando a situação já suspensa do
diretório municipal.
Ouvido o Ministério Público Eleitoral, este opinou pela manutenção da suspensão do repasse de quotas do fundo partidário (fl. 31).
Vista dada aos interessados, conforme art. 45, Inc. VII da Resolução 23.546/2017, estas permaneceram silentes (fl. 38-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da Lei nº
9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos; e art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos, prevê em seu §4º a possibilidade da apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira.
Para cumprimento do que determina a lei, devem os partidos se organizar no sentido de que os documentos a serem apresentados estejam
disponíveis em prazo razoável a fim de que possam prestar contas junto à Justiça Eleitoral no prazo legal.
Ao não complementar a documentação, e não regularizar a sua situação cadastral no registro do CNPJ, para criação de conta bancária, o
partido político impossibilitou a aferição da regularidade das suas contas, posto que os documentos não disponibilizados para apreciação são
de essencial valor para a análise das contas. A omissão do partido em trazer elementos que possibilitem a efetiva análise, evidencia-se de
natureza grave, impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade em favor do partido político prestador.
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Isso posto, acolho o parecer ministerial e julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano Progressista - PRP de Alvorada/RS,
referente ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “b”, da Resolução TSE n. 23.464/15.
Assim DETERMINO, de acordo com o art. 48, caput da Resolução TSE n. 23.464/15, a manutenção suspensão do recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas, determinando, ainda, a
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, de acordo com o art. 42 da Resolução TSE 23.465/2015, até que seja regularizada a
situação.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os diretórios estadual e nacional sobre o inteiro teor da decisão para que procedam a manutenção da
suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário. e Oficie-se ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunicando a
determinação de suspensão do registro de anotação do órgão de direção municipal do PRP de Alvorada-RS.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Alvorada, 09 de abril de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-05.2018.6.21.0124
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) MAGDA FEIJÓ PFLUCK-OAB 31976)
RESPONSÁVEL(S) : TIANO RIBEIRO DE ALMEIDA E RAFAEL MONROE RONDON (ADV(S) EDUARDO GERMANO FELKER ANDREISOAB 32472), VALTER LUIZ SLAYFER (ADV(S) RODRIGO NUNES BOLBOTKA-OAB 57078), JOSÉ CARLOS DA SILVA GOMES (ADV(S)
VALMOR DE FREITAS JÚNIOR-OAB 60539)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício de 2017, do órgão municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de
Alvorada/RS.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30/04/2018, conforme protocolo n. 13.690/2018.
Após regularizada a representação processual das partes, foi publicado o Edital n. 018/2018, visando dar publicidade ao Balanço Patrimonial e
à Demonstração do Resultado do Exercício de 2017, sem impugnações.
Realizado o Exame Preliminar, o órgão partidário foi intimado para que complementasse a documentação nos termos do art. 34, § 3º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017. No entanto, o prazo transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação da agremiação e, por não haver
elementos mínimos que possibilitassem a análise das contas, foi determinado o rito do art. 30, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Transcorrido o prazo para manifestação do partido, sem apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, o
feito foi convertido ao rito das contas não prestadas (art. 30 da Res. TSE n. 23546/2017).
Emitido ofício aos diretórios estadual e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário.
Ouvido, o Ministério Público emitiu parecer para que as contas sejam consideradas como não prestadas.
Foi dado vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias,
conforme art. 30, inciso IV, alínea "e", da Resolução TSE 23.546/17.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da Lei nº
9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
O órgão partidário, mesmo após intimado para que complementasse a documentação, manteve-se omisso quanto a documentação solicitada.
Para cumprimento do que determina a lei, devem os partidos se organizar no sentido de que os documentos a serem apresentados estejam
disponíveis em prazo razoável a fim de que possam prestar contas junto à Justiça Eleitoral no prazo legal.
Ao não complementar a documentação, o partido político impossibilitou a aferição da regularidade das suas contas, posto que os documentos
não disponibilizados para apreciação são de essencial valor para a análise das contas. A omissão do partido em trazer elementos que
possibilitem a efetiva análise, evidencia-se de natureza grave, impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade
em favor do partido político prestador.
Isso posto, acolho o parecer ministerial e julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista de Alvorada/RS, referente ao
exercício de 2017, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “b”, da Resolução TSE n. 23.464/15.
Assim DETERMINO, de acordo com o art. 48, caput da Resolução TSE n. 23.464/15, a manutenção da suspensão do recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas, determinando, ainda, a
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, de acordo com o art. 42 da Resolução TSE 23.465/2015, até que seja regularizada a
situação.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão e oficie-se ao egrégio Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunicando a determinação de suspensão do registro de anotação do órgão de direção municipal do
PDT de Alvorada-RS.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Alvorada, 09 de abril de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-12.2018.6.21.0124
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB (ADV(S) HUMBERTO SETEMBRINO CORRÊA CARVALHO-OAB 6877)
RESPONSÁVEL(S) : GRAZIANO DE QUADROS DA SILVA (ADV(S) HUMBERTO SETEMBRINO CORRÊA CARVALHO-OAB 6877)
Rh. Vistos.
Com o parecer conclusivo pela desaprovação e parecer do Ministério Público Eleitoral, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, com
publicação no DEJERS, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem
produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, nos termos do art. 38 da Resolução n. 23.546/2017.
Diligências legais
Alvorada, 09 de abril de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-94.2018.6.21.0124
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHOS - PT (ADV(S) MARCUS VINICIUS DOS SANTOS THIAGO-OAB 58200)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIANO SCHUMACHER DA LUZ E CLAUDIO DA SILVA LEANDRO (ADV(S) MARCUS VINICIUS DOS SANTOS
THIAGO-OAB 58200)
Rh. Vistos.
Com o parecer conclusivo pela desaprovação e parecer do Ministério Público Eleitoral, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, com
publicação no DEJERS, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem
produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, nos termos do art. 38 da Resolução n. 23.546/2017.
Diligências legais
Alvorada, 09 de abril de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-79.2018.6.21.0124
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
RESPONSÁVEL(S) : VLADIMIR DA SILVA, JONATAN VAGNER BORGES DE BORBA E ADEMAR GONÇALVES DE MOURA (ADV(S)
DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
Rh. Vistos.
Com o parecer conclusivo pela desaprovação e parecer do Ministério Público Eleitoral, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, com
publicação no DEJERS, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem
produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, nos termos do art. 38 da Resolução n. 23.546/2017.
Diligências legais
Alvorada, 09 de abril de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 50-29.2015.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MAURO BESTETTI OTTO-OAB 26878)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ARNO APOLLO DO AMARAL E GILBERTO NUNES DA SILVA (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB
49E589 E JOSÉ CARLOS DALLASTRA-OAB 27425)
Rh. Vistos.
Encerrada a produção de provas, entendo desnecessário novo parecer da unidade técnica. Determino abertura de vista dos presentes autos
às partes, para alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, com base no art. 40 da Resolução 23.546/2017.
Após, dê-se vista dos autos ao MPE.
Diligências legais.
Alvorada, 09 de abril de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 49-44.2015.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB (ADV(S) MAURO BESTETTI OTTO-OAB 26878)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ARNO APPOLO AMARAL E GILBERTO NUNES DA SILVA (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB 49E589 E
JOSÉ CARLOS DALLASTRA-OAB 27425)
Rh. Vistos.
Inobstante o requerimento ter sido protocolado de forma extemporânea, defiro o parcelamento em 60 (sessenta) vezes do valor atualizado de
R$ 69.963,26 (sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), conforme certificado à fl. 177-v e
demonstrativo juntado às fls. 178/218.
Nos termos dos §§ do art. 16 da Resolução TSE n. 298/2017, determino que a Guia de Recolhimento da União - GRU seja retirada e após
adimplemento, apresentada mensalmente junto ao Cartório Eleitoral, sendo o seu vencimento no dia 10 de cada mês.
Intimem-se as partes.
Diligências legais.
Alvorada, 09 de abril de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 039/2019
PROCESSO CLASSE: PC – 6654.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Sapiranga
JUÍZA ELEITORAL: VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR REIS DA LUZ e VALMIR PERGORARO
Adv.LUCAS MEDEIROS SCHILLING(OAB/RS 56.960)
Vistos.
Intime-se a Agremiação Partidária interessada para que se manifeste, no prazo de 03 dias, conforme previsão do art. 72, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº. 23.553/2017.
Sapiranga, 09 de abril de 2019
VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
Juíza Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 84-75.2018.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Araricá
JUÍZA ELEITORAL: VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (Adv.Jacson Zanini Sausen -OAB/RS 60.982)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO ALVES DA SILVA E JAIRO MIGUEL DA SILVA (Adv.Jacson Zanini Sausen -OAB/RS 60.982)
Vistos.
Intime-se a Agremiação Partidária interessada para que se manifeste, no prazo de 03 dias, conforme previsão do art. 72, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº. 23.553/2017.
Sapiranga, 09 de abril de 2019
VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
Juíza Eleitoral da 131ª ZE

138ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA N. 12/2019
PRAZO: 3 (TRÊS) DIAS
A Doutora MARGOT CRISTINA AGOSTINI, Juíza Eleitoral Substituta da 138ª Zona de Casca-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 Barão do Rio Branco, 41,
Centro, em Casca, foi proferida sentença nos autos do processo n. 13-18.2019.6.21.0138, classe DP (Direitos Políticos), eleitor Valmir Batalia,
nos seguintes termos:
“ANTE O EXPOSTO, determino:
a) a inclusão da comunicação de cessação de restrição no sistema INFODIP (fl. 04);
b) o registro da cessação no cadastro eleitoral de Valmir Batalia, inscrição eleitoral n. 062426670426, referente ao processo n. 11203 da Vara
Judicial de Casca, com data de ocorrência em 12-03-2018 e o posterior registro da inelegibilidade (ASE 540), no histórico cadastral do eleitor,
tendo em vista o entendimento do STF no sentido de que as alterações promovidas pela LC n. 135/2010 deveriam ser aplicadas
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independentemente da data do trânsito em julgado da condenação (ADC 29/DF, ADC 30/DF e ADI 4578/DF), sendo desnecessária a
retificação do motivo do código ASE 337, de 2 para 7, bastando a anotação da inelegibilidade por meio do código 540;
c) o registro do ASE 540, no histórico cadastral do eleitor, diante do registro da extinção da punibilidade, referente ao processo n.
090/2.06.0000978-9 da Vara Judicial de Casca, na base de perda e suspensão dos direitos políticos, com a incidência da LC n. 64/90,
consoante documento expedido pelo sistema de Antecedentes Criminais (fls. 16-17);
d) a notificação do eleitor acerca do registro da cessação e da inelegibilidade em seu cadastro eleitoral.
Publique-se a sentença no DEJERS.
Registre-se.
Notifique-se.
Diligências legais.”
PRAZO: 3 (três) dias
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital, no
DEJERS.
Casca-RS, 10 de abril de 2019.
Eu, Laura Vieira, Chefe de Cartório da 138ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral Substituta.
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 11/2019
PRAZO: 3 (TRÊS) DIAS
A Doutora MARGOT CRISTINA AGOSTINI, Juíza Eleitoral Substituta da 138ª Zona de Casca-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 Barão do Rio Branco, 41,
Centro, em Casca, foi proferida decisão nos autos do processo n. 12-33.2019.6.21.0138, classe Pet (Petição), eleitores Sandra Aparecida
Lopes Souza e Cristian Saretta, nos seguintes termos:
“Vistos.
Diante do recebimento de nova comunicação de óbito (fl. 26), atualize-se a autuação para a inclusão do eleitor Cristian Saretta. inscrição
eleitoral n. 109851840469, identificado como faltoso pela Justiça Eleitoral (fl. 12).
Ante o exposto, determino o registro do ASE 019, no cadastro do eleitor Cristian Saretta, filho de Gilberto David Saretta e Carmem Carraro
Saretta, nascido em 23-03-1996, inscrição eleitoral n. 109851840469, identificado como faltoso pela Justiça Eleitoral. Deverá ser consignado
no campo “complemento” do ASE, o número e o ano deste processo, a zona eleitoral em que teve curso e a unidade da Federação.
Registre-se.
Publique-se por meio de Edital no DEJERS.
Cumpra-se.
Diligências legais.”
PRAZO: 3 (três) dias
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital, no
DEJERS.
Casca-RS, 10 de abril de 2019.
Eu, Laura Vieira, Chefe de Cartório da 138ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral Substituta.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 130-43.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) ANDREZA DAL MOLIN-OAB 74224, CLAUDIA RIVA-OAB 104.525, CARLOS
ALBERTO BONAMIGO-OAB 74207 E THALES ANDRE TIBOLA-OAB 94301)
RESPONSÁVEL(S) : DAVI SALVADOR LUZA E CARLOS BENVEGNU (ADV(S) ANDREZA DAL MOLIN-OAB 74224, CLAUDIA RIVA-OAB
104.525, CARLOS ALBERTO BONAMIGO-OAB 74207 E THALES ANDRE TIBOLA-OAB 94301)
Vistos.
Apresentado o parecer conclusivo pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, determino a intimação do prestador de
contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 75 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 349-27.2016.6.21.0138
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Inscrição Fraudulenta - ART. 289 CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : SUSIANE DA ROSA, TELMO TIBOLA E VERINHA BARBOSA TIBOLA (ADV(S) CÁSSION ABATTI-OAB 97.367)
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Vistos.
A realização do interrogatório dos réus, Telmo Tibola e Verinha Barbosa Tibola, restou deprecada, consoante despacho de fl. 1.417. Assim, a
serventia cartorária expediu a Carta Precatória n. 003/2019 (fl. 1.420), distribuída para a 136ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul e autuada sob o
n. 14-09.2019.6.21.0136.
O Juízo Deprecado, encaminhou, por e-mail, o ofício n. 005/2019, acompanhado de despacho, solicitando informação acerca da necessidade
da renovação dos interrogatórios dos réus Telmo Tibola e Verinha Barbosa Tibola, nos termos do despacho de fl. 1.424, verso:
Vistos.
Parece ter havido equívoco na ordem de deprecar o interrogatório dos denunciados TELMO TIBOLA e de VERINHA BARBOSA TIBOLA, uma
vez que ambos já foram interrogados perante este Juízo Eleitoral conforme consta no termo de audiência de fl. 29, que corresponde a fl. 1292
do processo de origem. Assim determino que seja solicitado ao juízo deprecante a necessidade ou não de renovação dos interrogatórios.
Oficie-se anexando-se cópia do respectivo termo de audiência.”
Vieram os autos conclusos.
Decido.
A audiência realizada pelo Juízo Deprecado, no dia 30-08-2018 (fls. 1.292 e 1.425), em atendimento às Cartas Precatórias n. 04/2018 e
05/2018, expedidas por este Juízo Eleitoral e autuadas no Juízo da 136ª Zona Eleitoral sob o n. 16-13.2018.6.21.0136, referiu-se ao
oferecimento de proposta de Suspensão Condicional do Processo.
Na ocasião, os acusados não aceitaram a proposta de Suspensão Condicional do Processo, solicitaram que a defesa fosse realizada pela
Defensoria Pública e juntaram documentos. Devolvida a Carta Precatória ao Juízo Deprecante, foi nomeado advogado dativo para atuação
como defensor dos réus (fl. 1.333). Dessa forma, foram apresentadas as respostas à acusação (fls. 1347-1.401). Diante da inexistência de
testemunhas a serem ouvidas, consoante despacho de fl. 1.417, a realização do interrogatório dos réus restou deprecada.
Com efeito, a realização de audiência de interrogatório dos réus, nos termos do art. 360 do Código Eleitoral e art. 400 do Código de Processo
Penal, é obrigatória, sob pena de eventual nulidade da Ação Penal, pois o ato também é meio de defesa, consoante registra José Jairo Gomes
(Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral, p. 353, 2. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2016):
No que concerne ao interrogatório, constitui indiscutível meio de defesa a ser concretizado durante a instrução processual. Não por acaso ele
foi colocado como último ato da instrução processual, momento em que o réu poderá se autodefender com maior propriedade, ponderando o
acervo de provas carreadas aos autos e a partir daí decidir conscientemente se exercerá ou não seu direito constitucional ao silêncio (CF, art.
5º, LXIII).
Ademais, nos termos do art. 564, alínea e, do Código de Processo Penal, ausente o interrogatório do réu, a Ação Penal poderá ser
considerada nula.
Diante das considerações realizadas, determino a comunicação ao Juízo Deprecado acerca do teor desta decisão, com a finalidade de
prosseguimento do rito da Ação Penal, por meio do cumprimento da Carta Precatória n. 003/2019, autuada sob o n. 14-09.2019.6.21.0136, no
Juízo da 136ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul.
Comunique-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Casca, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 20-44.2018.6.21.0138
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Inscrição Fraudulenta - ART 289 CE
PROCEDÊNCIA: Ciríaco
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : VORLEI LUIZ MALACARNE (ADV(S) EDELAR ANGELO POSSAN-OAB 62036)
Vistos.
Diante da apresentação das alegações finais pelo Ministério Público Eleitoral (fls. 382-385), determino a intimação do réu para que, no prazo
de 5 (cinco) dias, apresente as alegações finais, nos termos do art. 360 do Código Eleitoral.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 138-20.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - EXERCÍCIO 2017 - OMISSOS
PROCEDÊNCIA: Paraí
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RESPONSÁVEL(S) : JULIO REGINATO BALBINOT E ANDREIA OLIVO
Vistos.
Trata-se de processo de não prestação de contas do Partido Comunista do Brasil (PC do B), do município de Paraí/RS, relativo ao exercício
financeiro de 2017.
Expedidas as cartas de notificação e transcorrido o prazo sem manifestação, foi determinada a suspensão do recebimento dos recursos do
fundo partidário e o regular trâmite do feito, conforme rito específico, previsto no art. 30 da Res. TSE n. 23.464/15 (fl. 09).
Foi expedido ofício ao Diretório Nacional e Estadual do partido político comunicando a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário
(fls. 11-12).
A revelia do órgão partidário e dos responsáveis, Julio Reginato Balbinot e Andreia Olivo, foi decretada (fl. 18), nos termos do disposto no art.
344 do CPC.
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Foi certificada a existência de conta bancária informada nos sistemas da Justiça Eleitoral e a movimentação de recursos financeiros. Não há
registro de emissão de recibos eleitorais e recebimento de recursos provenientes do fundo partidário (fl. 25).
O Ministério Público Eleitoral opinou que as contas fossem julgadas como não prestadas (fls. 26-27).
Foi determinada (fl. 29) a abertura de vista aos interessados para manifestação dos interessados quanto às informações e documentos
apresentados nos autos.
Houve transcurso de prazo, sem manifestação das partes (fl. 32).
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O feito encontra-se apto a julgamento, eis que o partido político e seus respectivos representantes foram notificados, deixando transcorrer os
prazos sem manifestação (não apresentaram as contas e não constituíram advogado). Assim, é de se reconhecer a preclusão e a respectiva
revelia das partes no presente processo, nos termos do art. 344 do CPC.
Nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95, os partidos políticos estão obrigados a prestar contas, anualmente a Justiça Eleitoral, até o dia 30 de
abril do ano subsequente.
Ainda que os órgãos partidários municipais não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, a obrigação de prestar
contas à Justiça Eleitoral subsiste, forte no art. 28, §2º da Resolução TSE n. 23.464/15.
Quando não há movimentação financeira ou estimável em dinheiro de qualquer espécie, a agremiação partidária deve apresentar declaração
de ausência de movimentação financeira nos termos do art. 28, §3º, da Resolução TSE nº 23.464/15.
Diante da ausência de elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da origem
de recursos, não tendo sido apresentados os documentos e as informações obrigatórias constantes na legislação eleitoral, e, ainda, tendo
permanecido o órgão partidário e os responsáveis omissos, depois de intimados na forma do art. 30 da Res. TSE n. 23.464/15, o julgamento
das contas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, inc. IV, da Res. TSE n. 23.464/15.
Com efeito, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.464/15, o órgão partidário é obrigado a devolver integralmente todos os recursos
provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados e implica a proibição de recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Por fim, registro que, nos termos do disposto no art. 42 da Res. TSE n. 23.465/15, a qual disciplina a criação, organização, fusão, incorporação
e extinção de partidos políticos, “Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação”.
Diante do exposto, nos termos do art. 46, IV, a, da Resolução TSE n. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Comunista
do Brasil do município de Paraí/RS, referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando a suspensão do registro ou a anotação do órgão
de direção municipal e a proibição do recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação.
Oficie-se à Presidência do TRE-RS para que proceda à suspensão do registro e/ou da anotação do órgão de direção municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se por meio de publicação de nota de expediente no DEJERS.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Casca, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 147-79.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - EXERCÍCIO 2017 - OMISSOS
PROCEDÊNCIA: Nova Araçá
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL(S) : MOACIR EUGENIO MIOTTO E OLMIR ANTONIO LORENZON
Vistos.
Trata-se de processo de não prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT), do município de Nova Araçá/RS, relativo ao
exercício financeiro de 2017.
Expedidas as cartas de notificação e transcorrido o prazo sem manifestação, foi determinada a suspensão do recebimento dos recursos do
fundo partidário e o regular trâmite do feito, conforme rito específico, previsto no art. 30 da Res. TSE n. 23.464/15 (fl. 11).
Foi expedido ofício ao Diretório Nacional e Estadual do partido político comunicando a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário
(fls. 13-14).
A revelia do órgão partidário e dos responsáveis, Moacir Eugênio Miotto e Olmir Antônio Lorenzon, foi decretada (fl. 20), nos termos do
disposto no art. 344 do CPC.
Foi certificada a ausência de extratos bancários, assim como da emissão de recibos eleitorais e recebimento de recursos provenientes do
fundo partidário (fl. 28).
O Ministério Público Eleitoral opinou que as contas fossem julgadas como não prestadas (fls. 29-30).
Foi determinada (fl. 32) a abertura de vista aos interessados para manifestação dos interessados quanto às informações e documentos
apresentados nos autos.
Houve transcurso de prazo, sem manifestação das partes (fl. 34).
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O feito encontra-se apto a julgamento, eis que o partido político e seus respectivos representantes foram notificados, deixando transcorrer os
prazos sem manifestação (não apresentaram as contas e não constituíram advogado). Assim, é de se reconhecer a preclusão e a respectiva
revelia das partes no presente processo, nos termos do art. 344 do CPC.
Nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95, os partidos políticos estão obrigados a prestar contas, anualmente a Justiça Eleitoral, até o dia 30 de
abril do ano subsequente.
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Ainda que os órgãos partidários municipais não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, a obrigação de prestar
contas à Justiça Eleitoral subsiste, forte no art. 28, §2º da Resolução TSE n. 23.464/15.
Quando não há movimentação financeira ou estimável em dinheiro de qualquer espécie, a agremiação partidária deve apresentar declaração
de ausência de movimentação financeira nos termos do art. 28, §3º, da Resolução TSE nº 23.464/15.
Diante da ausência de elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da origem
de recursos, não tendo sido apresentados os documentos e as informações obrigatórias constantes na legislação eleitoral, e, ainda, tendo
permanecido o órgão partidário e os responsáveis omissos, depois de intimados na forma do art. 30 da Res. TSE n. 23.464/15, o julgamento
das contas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, inc. IV, da Res. TSE n. 23.464/15.
Com efeito, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.464/15, o órgão partidário é obrigado a devolver integralmente todos os recursos
provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados e implica a proibição de recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Por fim, registro que, nos termos do disposto no art. 42 da Res. TSE n. 23.465/15, a qual disciplina a criação, organização, fusão, incorporação
e extinção de partidos políticos, “Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação”.
Diante do exposto, nos termos do art. 46, IV, a, da Resolução TSE n. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democrático
Trabalhista do município de Nova Araçá/RS, referentes ao exercício financeiro de 2017, determinando a suspensão do registro ou a anotação
do órgão de direção municipal e a proibição do recebimento de recursos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação.
Oficie-se à Presidência do TRE-RS para que proceda à suspensão do registro e/ou da anotação do órgão de direção municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se por meio de publicação de nota de expediente no DEJERS.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Casca, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 59-75.2017.6.21.0138
AÇÃO PENAL - 289 DO CE E 350 DO CE - Crimes Eleitorais
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : GREICE ZANCHIN MISTURINI (ADV(S) PAULO GERALDO ROSA DE LIMA-OAB 24729)
Vistos.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia com proposta de suspensão condicional do processo (fl. 02-07) contra Greici Zanchin Misturini,
inscrição eleitoral n. 070103180469, filha de Eliseu José Zanchin e Fatima Simone Correa, nascida em 04-02-1978, pela prática do crime
previsto no art. 289, do Código Eleitoral.
A ré aceitou as condições da proposta da suspensão condicional do processo (fl. 21): comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo,
trimestralmente para informar ou justificar suas atividades; e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo nacional, correspondente a
R$947,00 (novecentos e quarenta e sete reais).
Decorrido o prazo estipulado com o integral cumprimento das condições impostas, o representante do Ministério Público Eleitoral requereu a
extinção da punibilidade da ré (fl. 66).
Presentes os pressupostos legais, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95, acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral e
declaro extinta a punibilidade da ré Greici Zanchin Misturini, relativamente ao presente caso.
Finalizadas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 10 de abril de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
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