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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PROCESSO 0602125-68.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602125-68.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA FATIMA SILVA DA ROSA DEPUTADO ESTADUAL, MARIA FATIMA SILVA DA ROSA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602702-46.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602702-46.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 WILHER WELTER DEPUTADO FEDERAL, WILHER WELTER Advogado do(a) REQUERENTE:
JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603131-13.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603131-13.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCIO AURELIO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, MARCIO AURELIO DA SILVA Advogado
do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791 Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS67791
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
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PROCESSO 0602221-83.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602221-83.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SHIN PINTO NISHIMURA DEPUTADO FEDERAL, SHIN PINTO NISHIMURA Advogado do(a)
REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602464-27.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602464-27.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDUARDO BORGES DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, EDUARDO BORGES DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397 Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE
BONA - RS110397
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602340-44.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602340-44.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO RICARDO ROSA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL, PAULO RICARDO ROSA DOS
SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO
CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603438-64.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603438-64.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOICE ESLABAO DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, JOICE ESLABAO DE OLIVEIRA
Advogados 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 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602335-22.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602335-22.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS ALBERTO TENROLLER DEPUTADO ESTADUAL, CARLOS ALBERTO TENROLLER
Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543 Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602482-48.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602482-48.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALCIONES MARCOS DAROS DEPUTADO ESTADUAL, ALCIONES MARCOS DAROS Advogado
do(a) REQUERENTE: ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA - RS33622 Advogado do(a) REQUERENTE: ENIO GARLEI FREITAS PEREIRA RS33622
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602570-86.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602570-86.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARILICE CARRER DEPUTADO ESTADUAL, MARILICE CARRER Advogados do(a)
REQUERENTE: MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670, LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, JEFFERSON DOS
SANTOS - RS100220, MAXSWEL SANT ANNA HOFFMANN - RS108389 Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA
ALBINO - RS52671, MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670, JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, MAXSWEL SANT ANNA
HOFFMANN - RS108389
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602592-47.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602592-47.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIO CESAR ALVES DEPUTADO ESTADUAL, JULIO CESAR ALVES Advogados do(a)
REQUERENTE: JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, MAXSWEL SANT ANNA
HOFFMANN - RS108389, MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670 Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA
ALBINO - RS52671, JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, MAXSWEL SANT ANNA HOFFMANN - RS108389, MARCO AURELIO
FIGUEIRO JUNIOR - RS88670
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602734-51.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602734-51.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JAIME SABIO POCHMANN DEPUTADO ESTADUAL, JAIME SABIO POCHMANN Advogado
do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602497-17.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602497-17.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RITA DE CASSIA DA SILVA COUTO DEPUTADO ESTADUAL, RITA DE CASSIA DA SILVA
COUTO Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR RS88670, JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, MAXSWEL SANT ANNA HOFFMANN - RS108389 Advogados do(a) REQUERENTE:
LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, MARCO AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670, JEFFERSON DOS SANTOS RS100220, MAXSWEL SANT ANNA HOFFMANN - RS108389
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/05/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de maio de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 31 (404388-09.2008.6.21.0000) PROTOCOLO: 130062008
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL- EXERCICIO 2007 - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (Adv(s) Antônio Augusto Mayer dos Santos OAB/RS 38.343, Gustavo Morgental
Soares OAB/RS 71.228, Jonathan Vargas Figueiredo OAB/RS 99.590 e Rafael Morgental Soares OAB/RS 105.182)
Vistos, etc.
A União manifestou-se no sentido de concordar com o pedido formulado às fls. 526-527.
Determino seja concedida vista ao executado acerca da petição da fl. 535 e para que providencie o recolhimento dos valores devidos.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 13 de maio de 2019.
Des. Federal João Batista Pinto Silveira,
Relator.
PROCESSO CLASSE: INQ N. 3-97.2019.6.21.0000 PROTOCOLO: 120292019
RELATOR(A): MARILENE BONZANINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: INQUÉRITO - CRIME ELEITORAL - Calúnia na Propaganda Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Investigado(s): ADONAY GONÇALVES COSTA
Vistos, etc.
Antes de se dar prosseguimento ao feito, em atendimento ao solicitado pelo Sr. Delegado de Polícia Federal - ofício n. 1344/2019 (fl. 167),
encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária deste Tribunal para certificar acerca das informações fornecidas pelas empresas OI e TIM em
resposta aos ofícios SJ/CORIP/SCCOP n. 57 e n. 58/2018 expedidos nos autos do processo n. 0603212-59.2018.6.21.0000.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Em 14 de maio de 2019.
Desa. Marilene Bonzanini,
Relatora.
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
Advogados do(a) RÉU: FELIPE MORADOR BRASIL - RS76689, RICHER BUENO SILVEIRA - RS68137
Vistos.
Diante da petição e documentos apresentados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (IDs 2693883 a 2701183), determinei fossem as
AIJEs ns. 0603609-21.2018.6.21.0000 e 0603457-70.2018.6.21.0000 retiradas da pauta da sessão de julgamentos do dia 14.5.2019.
Determino, ainda, em face da manifestação do órgão ministerial, que a Secretaria Judiciária deste Tribunal:
1) intime as partes investigadas na AIJE n. 0603609-21.2018.6.21.0000 para que, querendo, se manifestem acerca dos arquivos de mídia
apresentados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL no prazo de 05 (cinco) dias, a qual estará disponível para retirada junto ao Protocolo
da Secretaria Judiciária deste Tribunal;
2) adote as providências necessárias para assegurar o sigilo sobre os documentos IDs 2276933, 2276983 e 2693883 a 2701183, juntados aos
autos da AIJE n. 0603609-21.2018.6.21.0000, assegurando a sua visualização aos investigados e seus procuradores;
3) proceda ao sobrestamento da AIJE n. 0603457-70.2018.6.21.0000.
Após, voltem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 13 de maio de 2019.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI - Relatora
PROCESSO 0603109-52.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603109-52.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FRANCISCO ALVES DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, FRANCISCO ALVES DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
De ordem do Relator, proceda-se ao regular processamento do feito.
Diligências legais.
Porto Alegre, 13 de maio de 2019.
Rodrigo Ferreira Lopes,
ASTED
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Edital
EDITAL N. 40/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foi julgado na sessão de 07.05.2019 o seguinte processo:
Relatora: Marilene Bonzanini 1) Proc. Classe RE N. 1893 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - Exercício
2017 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Morro Redondo. Recorrente(s): Democratas - DEM de Morro Redondo (Adv(s)
Matteo Rota Chiarelli-OAB OAB/RS 26.213). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, não conheceram do recurso.”. Ementa:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE
DO ART. 219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIDO. 1. O apelo é intempestivo, porquanto interposto
após o prazo de três dias, contados da publicação da sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do disposto no art. 52, § 1º,
da Resolução TSE n. 23.546/17. 2. O art. 219 do CPC não se aplica aos processos eleitorais, conforme disposto no art. 7º da Resolução TSE
n. 23.478/16, a qual estabelece as diretrizes gerais para o emprego do Novo Código de Processo Civil - Lei n. 13.105/15 no âmbito da Justiça
Eleitoral, de modo que os prazos não devem ser contados em dias úteis. 3. Não conhecimento.
Na sessão de 13.05.2019 os seguintes processos:
Relatora: Marilene Bonzanini 1) Proc. Classe RE N. 3710 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Exercício 2016 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Portão. Recorrente(s): Movimento Democrático Brasileiro Mdb Portão (Adv(s) Felipe Menegotto-OAB OAB/RS 74.569). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, conheceram
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento, apenas para afastar a penalidade de suspensão do repasse de
quotas do Fundo Partidário. ”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
DESAPROVAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
MULTA. AFASTADA A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Apelo não conhecido no que concerne à vedação imposta aos doadores exercentes de cargo demissível ad nutum. Não
tendo a sentença reconhecido a utilização de recursos oriundos de fonte vedada, resta caracterizada a ausência de interesse recursal da
agremiação no ponto em questão. 2. Recebimento de contribuições que não transitaram pela conta-corrente e depósitos não identificados nos
extratos bancários. 2.1. A ausência de trânsito na conta bancária da agremiação sinaliza a ocorrência de utilização de valores à margem da
conta-corrente, em desacordo com o disposto no art. 4º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.464/15, caracterizando o recebimento de recurso de
origem não identificada. 2.2. Depósitos sem identificação nos extratos bancários. Infringência ao art. 7º da Resolução TSE n. 23.464/15. A
relação de doadores apresentada pela grei partidária não é suficiente para suprir a ausência de indicação do doador nos extratos bancários,
porquanto se trata de documento produzido internamente pelo partido, ao passo que a identificação do contribuinte deve ocorrer na própria
operação bancária, conforme previsto na legislação que regula a matéria. 3. Falhas que representam 53,11% do total dos recursos
arrecadados pela agremiação, impossibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para afastar o juízo de
reprovação. Recolhimento ao Tesouro Nacional. Multa fixada em 10% do valor irregular. Afastada a penalidade de suspensão de quotas do
Fundo Partidário, de aplicação somente durante a instrução do feito. 4. Parcial provimento.
Relatora: Marilene Bonzanini 2) Proc. Classe RC N. 130 - Recurso Criminal - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude - Crime Conexo Fomação de Quarilha Ou de Bando - Tráfico de Influência - Indeferimento do Pedido de Prisão Preventiva. Procedência: Torres. Recorrente(s):
Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): José Alexandre da Costa Braga (Adv(s) Carlos Henrique Lindenmeyer Rodrigues-OAB OAB/RS
85.023). Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO CRIMINAL. CRIMES ELEITORAIS. CANDIDATO
A VEREADOR. ELEIÇÕES 2012. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ARTS. 288, CAPUT, E 332 DO CÓDIGO PENAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, COM AGRAVANTE DO ART. 62, INC. I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTES ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A LESIVIDADE DO
RECORRIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva, postulado pelo órgão
ministerial contra o então candidato a vereador nas eleições municipais de 2012, na qual, em concurso com outros denunciados, teria
distribuído uma enorme quantidade de bens a eleitores carentes, como forma de cooptar-lhes o voto. O Parquet sustentou que o recorrido,
valendo-se da sua função de oficial da Brigada Militar, realizou a arregimentação de delinquentes para a prática de crimes eleitorais. 2. A
prisão preventiva é um instrumento processual passível de utilização no decorrer de um inquérito policial ou já na ação penal, quando houver
fundado receio de que o réu, solto, continue praticando crimes, atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo
provas ou venha a se evadir, de modo a inviabilizar a aplicação da lei penal. Como modalidade de prisão provisória, é medida excepcional que
somente pode ser imposta quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme determina o art. 282, § 6º, do Código
de Processo Penal. 3. Ausência de elementos aptos a demonstrar que o réu, solto, continue a praticar ilícitos de natureza eleitoral, tampouco
que venha a atrapalhar a instrução do processo e/ou coagir testemunhas. Manutenção da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
decretação de prisão preventiva. 4. Provimento negado.
Relatora: Marilene Bonzanini 3) Proc. Classe PC N. 4180 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político - Exercício
2016. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Comunista Brasileiro - PCB - Diretório Estadual, Oneider Vargas de Souza e Edson Marcos
Machado Canabarro (Adv(s) Humberto Setembrino Corrêa Carvalho-OAB OAB/RS 6.877). Decisão: “Por unanimidade, aprovaram as contas
com ressalvas e determinaram o recolhimento da quantia de R$ 875,00 ao Tesouro Nacional.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE REMESSA, À RECEITA
FEDERAL, DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FALTA DE DECLARAÇÃO DE CONTA-CORRENTE. IMPROPRIEDADES QUE NÃO IMPEDEM
A ANÁLISE CONTÁBIL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA
APENAS 5,44% DOS RECURSOS ARRECADADOS. RECOLHIMENTO DA QUANTIA CONSIDERADA IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. 1. Identificadas a ausência do comprovante de remessa da escrituração
contábil à Receita Federal, bem como da declaração de conta-corrente, ainda que sem movimentação. Falhas que não impedem a análise das
contas. 2. Percepção de recursos de origem não identificada. Presença de quantia designada com o CNPJ do próprio diretório estadual na
movimentação bancária do partido. Depósitos efetuados pela própria grei em datas distintas, conforme os extratos bancários eletrônicos
disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contrariando o previsto no art. 7º da Resolução TSE n. 23.464/15. 3. Falha que
representa apenas 5,44% dos recursos auferidos no exercício em análise, possibilitando, conforme entendimento do TSE, a aplicação dos
postulados da razoabilidade e proporcionalidade, para permitir o juízo de aprovação das contas com ressalvas. Recolhimento da quantia
julgada irregular ao Tesouro Nacional. 4. Aprovação das contas com ressalvas.
Relator: João Batista Pinto Silveira 4) Proc. Classe RE N. 169 - Recurso Eleitoral - Representação - Doação de Recursos Acima do Limite
Legal - Pessoa Física - Eleições 2016 - Multa - Procedente. Procedência: D/C. Recorrente(s): Leyna Joyce Silva de Almeida (Adv(s) Bruno Irion
Coletto-OAB OAB/RS 79.274 e Marcos Caleffi Pons-OAB OAB/RS 61.909). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral. Decisão: “Po
unanimidade, negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO PARA CAMPANHA
ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. ELEIÇÕES 2016. PESSOA FÍSICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO
TOCANTE AO EXCESSO DE DOAÇÃO ELEITORAL. IRRETROATIVIDADE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 13.488/17. APLICAÇÃO
DA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DESPROVIMENTO. 1. A doação realizada por pessoa física restringe-se a dez por cento dos
rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição, nos termos do art. 23, § 1º, inc. I, da Lei n. 9.504/97. 2. Inaplicabilidade do princípio
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da insignificância no tocante ao excesso de doação. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação da multa é de caráter
objetivo. Caracterizado o excesso ao parâmetro autorizado pela lei, impositiva a aplicação da sanção decorrente. 3. Inaplicabilidade da Lei n.
13.488/17, por força do princípio de que o tempo rege o ato. Nesse sentido, o TSE determina expressamente a aplicação da penalidade
vigente ao tempo da doação, devendo ser aplicada, ao caso, a redação originária do art. 23 da Lei das Eleições, que estabelecia a sanção
pecuniária de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso. 4. Provimento negado.
Relator: João Batista Pinto Silveira 5) Proc. Classe RE N. 4880 - Recurso Eleitoral - Representação - Doação de Recursos Acima do Limite
Legal - Pessoa Física - Multa - Procedente. Procedência: D/C. Recorrente(s): Eugenio Tolentino Mairesse (Adv(s) Cristiane Batistella DarcieOAB OAB/RS 45.255). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, apenas para
reduzir a multa para a quantia de R$ 28.885,10, bem como determinar a anotação, no cadastro do eleitor, do código ASE 540, sem que isso
implique, desde já, reconhecimento de sua inelegibilidade, a qual somente será aferida em eventual futuro registro de candidatura.”. Ementa:
RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. PRELIMINAR. NÃO RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. MÉRITO.
DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. ART. 23, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. SOMATÓRIO DOS RENDIMENTOS
DO CASAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILITADO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA. APLICADA
SANÇÃO AO TEMPO DA DOAÇÃO. REGISTRO DE INELEGIBILIDADE NO CADASTRO ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Rejeitada
a preliminar de decadência do direito de ação suscitada pelo recorrente. No caso, a representação foi ajuizada dentro do prazo legalmente
estabelecido. 2. Pacífica a jurisprudência no sentido de ser somente possível o somatório dos rendimentos do casal quando o regime adotado
for o de comunhão universal de bens. No caso, a certidão juntada informa que o casal adotou o regime de comunhão parcial de bens. 3. A
doação realizada por pessoa física restringe-se a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição, nos termos do
art. 23, § 1º, da Lei n. 9.504/97. Para o estabelecimento do limite legal, devem ser computados os rendimentos tributáveis, os isentos e os não
tributáveis, conforme entendimento deste Colegiado. Reconhecido como doação acima do limite legal apenas o valor que excedeu a 10%.
Readequação do valor da multa. 4. Penalidade. Aplicável à sanção prevista ao tempo da doação, qual seja, de cinco a dez vezes o valor do
excesso, nos termos do art. 23, § 3º, da Lei n. 9.504/97. Esta Corte fixou entendimento de que a norma sancionatória mais benéfica não
retroage, privilegiando o critério do tempus regit actum em matéria de sanção administrativa. 5. Determinada a anotação do Código ASE 540
no cadastro do eleitor, em decorrência do juízo condenatório. O reconhecimento de sua inelegibilidade somente será aferido em eventual
registro de candidatura futuro, precedido de relação jurídica processual própria, assegurada a ampla defesa. Provimento parcial.
Relator: Rafael da Cás Maffini 6) Proc. Classe RE N. 62405 - Recurso Eleitoral - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - Captação Ilícita
de Sufrágio - Abuso - de Poder Econômico - Cargo - Prefeito - Vice-Prefeito - Improcedente. Procedência: Sete de Setembro. Recorrente(s):
Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Marcio Politowski (Adv(s) Camponor Saraiva Obregon-OAB OAB/RS 89.029, Eduardo BechornerOAB OAB/RS 47.305, Ezequiela Basso Bernardi-OAB OAB/RS 105.581, Francine Teresinha Szareski-OAB OAB/RS 103.012, Josiele Santos
da Silva-OAB OAB/RS 95.610, Júlio Vinicius Bazzan Fabrício-OAB OAB/RS 104.424 e Luis Clóvis Machado da Rocha-OAB OAB/RS 24.832),
Silvestre Woiciechowski. Decisão: “Por unanimidade, rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao recurso e afastaram a condenação
da União em honorários advocatícios.”. Ementa: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2016. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
IMPROCEDÊNCIA. CANDIDATOS. PREFEITO E VICE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ENTREGA
DE DINHEIRO A ELEITOR EM TROCA DA ABSTENÇÃO DO EXERCÍCIO DO VOTO. AFASTADA A MATÉRIA PRELIMINAR. MÉRITO.
CONDUTA ISOLADA. INSUFICIENTE PARA VIOLAR O BEM JURÍDICO TUTELADO PELA AIME. LEGITIMIDADE DA ELEIÇÃO. AFASTADA
A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE NOS PROCESSOS ELEITORAIS. DESPROVIMENTO. 1.
Afastada a matéria preliminar suscitada pelos recorridos. Mera repetição dos argumentos já apresentados na peça defensiva e nas alegações
finais. 2. Alegada entrega de valor a eleitora com a finalidade de abstenção do voto. Inexistência de provas inequívocas do conhecimento dos
candidatos a respeito do suposto abuso de poder econômico na forma de captação ilícita de sufrágio. Temerária a condenação de candidato,
eventualmente beneficiado por infração cometida em prol de sua candidatura, na grave penalidade de perda do mandato eletivo, quando
demonstrada tão somente a mera presunção de ciência. 3. O bem jurídico tutelado pela AIME é a legitimidade da eleição. Nesse sentido, a
captação ilícita de sufrágio somente poderá determinar a procedência da ação se os fatos forem potencialmente graves a ponto de ensejar
desequilíbrio no pleito, tornando seu resultado ilegítimo. No caso, ainda que fosse provado o pagamento pela abstenção do voto e
demonstrado o conhecimento dos candidatos, a conduta não apresentaria magnitude ou gravidade suficiente para atrair a penalidade de
cassação do diploma, por ser a única a eles imputada no contexto da campanha. Não se mostra razoável ou proporcional acolher o pedido de
impugnação do mandato eletivo obtido por intermédio do voto popular, diante da apuração de prática de captação ilícita do sufrágio de uma
única eleitora do município, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. 4. Afastada a condenação a pagamento de
honorários advocatícios, sem previsão no processo eleitoral, por força do art. 1º da Lei n. 9.265/96. 5. Provimento negado.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 14.05.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Acórdãos
PROCESSO 0601978-42.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601978-42.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANGELICA GERHARDT DEPUTADO FEDERAL, ANGELICA GERHARDT
Advogado do(a) REQUERENTE: Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602725-89.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602725-89.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 AMADEUS REOLON DEPUTADO ESTADUAL, AMADEUS REOLON
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072085
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PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602767-41.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602767-41.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FRANCISCO FALKEMBACH DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL, FRANCISCO FALKEMBACH DOS
SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660 Advogados do(a)
REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602347-36.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602347-36.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANGELO AUGUSTO SIQUEIRA SOARES DEPUTADO ESTADUAL, ANGELO AUGUSTO SIQUEIRA
SOARES
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0600085-79.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600085-79.2019.6.21.0000 - Gravataí - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: JOSE HERMILIO RIBEIRO SERPA
Advogado do(a) REQUERENTE: RUDIMAR GILBERTO DE SOUZA BENFATTO - RS100909
PETIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEMPESTIVA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2014. DEFERIDA LIMINAR
PELA CONCESSÃO DE CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO
PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO. AUSENTES INDÍCIOS DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA OU DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA E REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO AO CANDIDATO. CONSIDERADAS
APRESENTADAS AS CONTAS. REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO. DEFERIMENTO.
Pedido de regularização de contas julgadas não prestadas e emissão de certidão de quitação eleitoral, a fim de viabilizar nomeação em cargo
público no Governo do Estado. Deferida liminar pela concessão de certidão de quitação eleitoral circunstanciada, com prazo determinado.
Ausência de indícios de recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como de recursos do Fundo Partidário
ao candidato.
O julgamento das contas como não prestadas inviabiliza novo julgamento, de modo que sua apresentação enseja apenas a divulgação do
lançamento contábil e a regularização do Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, de acordo com a previsão expressa no art. 54, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE n. 23.406/14. Consideradas as contas apresentadas para efeito de divulgação e regularização. Confirmada decisão
interlocutória. Regularizada situação cadastral do recorrente.
Deferimento.
DECISÃO: Por unanimidade, deferiram o pedido nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602036-45.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602036-45.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 REGINA MARQUES CRUZ DEPUTADO ESTADUAL, REGINA MARQUES CRUZ
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - SP208666 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - SP208666
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
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Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602243-44.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602243-44.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIZ FABIANO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, LUIZ FABIANO DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238 Advogados do(a)
REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIZ FABIANO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, LUIZ FABIANO DE SOUZA
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 2664783, 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, 13 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.

Atos da Presidência
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 086/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO
Josemar dos Santos Riesgo,
Diretor-Geral do TRE/RS (CJ-4)

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

3,5

R$ 532,00

R$ 1.862,00

-R$ 124,08

R$ 1.737,92

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Bento Gonçalves/RS
08 a 11-5-2019

MOTIVO:

XLVI Encontro do Colégio de Corregedores do Brasil de 09 a 10-5-2019 Proc.: 602/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 06-5-2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
PRESIDENTE.

Resoluções
RESOLUÇÃO N. 329, DE 14 DE MAIO DE 2019.
Institui o Núcleo de Informação e Inteligência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 96, inc. I, b, da
Constituição Federal e pelo art. 30, inc. II, do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 176, de 10 de junho de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Sistema Nacional
de Segurança do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas de prevenção e redução de riscos de ocorrência de eventos danosos à segurança e
integridade de magistrados, servidores e serviços institucionais;
CONSIDERANDO a necessidade de integração institucional aos grupos de inteligência de outros órgãos públicos,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Núcleo de Informação e Inteligência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul – NITRE, destinado a subsidiar as
ações da política de segurança institucional e a auxiliar na integração institucional com os demais órgãos diretamente ligados à segurança
pública.
Parágrafo único – O NITRE se submete administrativamente ao Presidente, ou a quem este designar.
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Art. 2º Incumbe ao Núcleo de Informação e Inteligência, sob a supervisão da Diretoria-Geral e em colaboração com o Comitê Permanente de
Segurança Institucional – COPSI:
I – estabelecer e aprofundar relações com integrantes dos órgãos ligados à inteligência e segurança pública, de modo a aperfeiçoar a atuação
institucional na prevenção e na resposta a incidentes;
II – participar das reuniões de segurança pública, a fim de prestar e colher informações de interesse institucional sobre prevenção e resposta a
incidentes;
III – colher e fornecer, sempre que solicitado pela Presidência ou Diretoria-Geral, informações destinadas a subsidiar ações do COPSI;
IV – apoiar as ações da Administração do Tribunal.
Art. 3º O NITRE será composto pelos servidores titulares dos Gabinetes da Presidência, Corregedoria Regional Eleitoral e Diretoria-Geral, sob
direção do Presidente, ou quem designar, e a supervisão do Diretor-Geral.
Parágrafo único – As atividades administrativas do NITRE serão desempenhadas por servidor designado pelo Presidente.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, aos quatorze dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove.
Desembargador Jorge Luís Dall’Agnol,
Presidente.
Desembargadora Marilene Bonzanini,
Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral.
Desembargador Federal João Batista Pinto Silveira
Desembargador Eleitoral Roberto Carvalho Fraga
Desembargador Eleitoral Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler
Desembargador Eleitoral Rafael Da Cás Maffini
Desembargador Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos

Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 106, DE 14 DE MAIO DE 2019.
Altera o horário de expediente da 107ª ZE - Santo Augusto
O DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º O horário de expediente do Cartório da 107ª Zona Eleitoral – Santo Augusto – será das 11h às 18h, a partir de 3 de junho de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador Jorge Luís Dall'Agnol,
Presidente.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 089/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E
CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

1

ADICIONAL

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Ângelo Soares Castilhos, 4,5
Chefe
da
Seção
de
Estudos Eleitorais (FC-6)

R$ 420,00

Ida:
R$168,00 R$ 2.226,00
Retorno: R$168,00

-R$ 186,12

R$ 2.039,88

Carlos Vinicios de Oliveira 4,5
Cavalcante,
Chefe
da
Seção de Cumprimento e
Comunicações
Processuais (FC-6)

R$ 420,00

Ida:
R$ 2.226,00
R$168,00 Retorno:
R$ 168,00

-R$ 186,12

R$ 2.039,88

R$ 4.452,00

-R$ 372,24

R$ 4.079,76

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Goiânia/GO
06 a 10-5-2019
Curso de Formação de Formadores – Nível 1 - promovido pela ENFAM, de 07 a 09-5-2019.
MOTIVO:
Proc.: 0001771-17.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
O número de dias úteis, referentes às diárias pagas ao servidor Carlos Vinicios de Oliveira Cavalcante será descontado do pagamento do
benefício auxílio-transporte.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 07-05-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
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ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 097/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Carmem Lúcia Lucas Bartz, requisitada na 2,5
116ª ZE Bútia/RS

R$ 420,00

R$ 1.050,00

-R$ 0,00

R$ 1.050,00

Carmen Regina Valim de Almeida, requisitada 3,5
na 056ª ZE Taquari/RS

R$ 420,00

R$ 1.470,00

-R$ 0,00

R$ 1.470,00

Francisco Jorge Abaide Junior, requisitado na 3,5
135ª ZE Santa Maria/RS

R$ 420,00

R$ 1.470,00

-R$ 0,00

R$ 1.470,00

Hildegard Hartfelder Krey, Assistente I da 110ª 2,5
Zona Eleitoral - Tramandaí/RS (FC-1)

R$ 420,00

R$ 1.050,00

-R$ 103,40

R$ 946,60

Janone da Silva Santos, requisitado na 157 4,5
Restinga Sêca/RS

R$ 420,00

R$ 1.890,00

-R$ 0,00

R$ 1.890,00

Kátia Dorotéa D Avila Munhoz
requisitada na 078ª ZE Piratini/RS

Pereira, 4,5

R$ 420,00

R$ 1.890,00

-R$ 0,00

R$ 1.890,00

Marizete Schirmer Schuck, requisitada na 149ª 2,5
ZE Igrejinha/RS

R$ 420,00

R$ 1.050,00

-R$ 0,00

R$ 1.050,00

Marta Gina de Oliveira Rodrigues, requisitada 3,5
na 030ª ZE Santana do Livramento/RS

R$ 420,00

R$ 1.470,00

-R$ 0,00

R$ 1.470,00

Mauro Altino Pereira de Souza, requisitado na 3,5
030ª ZE Santana do Livramento/RS

R$ 420,00

R$ 1.470,00

-R$ 0,00

R$ 1.470,00

R$ 12.810,00

-R$ 103,40

R$ 12.706,60

TOTAL:
DESTINO:

Porto Alegre/RS
Oficina Preparação para Aposentadoria 2ª Turma, de 27 a 29-5-2019. Proc.: 0001932MOTIVO:
27.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Os servidores Carmem Lúcia Lucas Bartz, Hildegard Hartfelder Krey e Marizete Schirmer Schuck farão o deslocamento de 27 a 29-5-2019.
2Os servidores Carmem Regina Valim de Almeida, Francisco Jorge Abade Junior, Marta Gina de Oliveira Rodrigues e Mauro Altino Pereira de
Souza farão o deslocamento de 26 a 29-5-2019.
3Os servidores Janone da Silva Santos e Katia Dorotéia D’avila Munhoz farão o deslocamento de 26 a 30-5-2019.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 13-5-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 099/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

VALOR
UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Gustavo Lautert, Chefe da 4,5
Seção
de
Operação
Microinformática e Ambiente do
Usuário (FC-6)

R$ 420,00

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

R$ 2.226,00

-R$ 186,12

R$ 2.039,88

Vinicios Eduardo Malta de Tolla, 4,5
Assistente III da Seção de
Planejamento de Eleições e
Apoio Ao Cadastro (FC-3)

R$ 420,00

Ida:
R$168,00; R$2.226,00
Retorno:
R$168,00

-R$ 186,12

R$ 2.039,88

R$ 4.452,00

-R$ 372,24

R$ 4.079,76

TOTAL:

NÚMERO
DE
DIÁRIAS

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília-DF
13 a 17-05-2019
Reunião do grupo de trabalho do Núcleo de Desenvolvimento Colaborativo da Solução JEMOTIVO:
Connect, de 14 a 17-5-2019. Proc.: 0002054-40.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
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Em 13-5-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 079/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR
UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Daniel Gomes Correia 3,5
Dockhorn,
Chefe
de
Cartório da 039ª Zona
Eleitoral - Rosário do Sul/
RS (FC-6)

R$420,00

Ida:
R$168,00; R$1.806,00
Retorno:
R$168,00

-R$144,76

R$1.661,24

Rodrigo
Mello
Pires, 3,5
Assistente III da Seção
de Administração
de
Sistemas
Corporativos
(FC-3)

R$420,00

Ida:
R$168,00; R$1.806,00
Retorno:
R$168,00

-R$144,76

R$1.661,24

R$ 3.612,00

-R$ 289,52

R$ 3.322,48

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília-DF
22 a 25-4-2019
Participar na Experimentação do Sistema Pje. No período de 23 a 25-4-2019. Proc.:
MOTIVO:
440/2019.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 23-04-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 085/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

PERÍODO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Adenildo Junior Machado, Chefe 08 a 11-5
da Seção de Inspeção e
Correição (FC-6)

3,5

R$336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92

Alexandre
Basilio
Coura, 09 a 11-5
Assistente VI da Secretaria
Judiciária (FC-6)

2,5

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 82,72

R$ 757,28

Ana Cristina Montenegro Moretti, 08 a 11-5
Chefe da Seção de Regularização
do Cadastro Eleitoral (FC-6)

3,5

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92

Ana Gabriela de Almeida Veiga, 08 a 11-5
Secretária
da
Corregedoria
Regional Eleitoral (CJ-3)

3,5

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92

Cleber da Silva Moreira, Assessor 08 a 11-5
II da Assessoria de Comunicação
Social (CJ-2)

3,5

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92

Daniel Moraes de Campos, 08 a 11-5
Técnico
Judiciário,
Área
Administrativa, Classe C, Padrão
13

3,5

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92

Dramon
Conte,
Analista 08 a 11-5
Judiciário, Área Administrativa,
Classe C, Padrão 13

3,5

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92

Flávia Suzana Laitano e Silva, 08 a 11-5
Coordenadora de Fiscalização do
Cadastro Eleitoral (CJ-2)

3,5

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92
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NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Jacqueline
Susan
Poulton 08 a 11-5
Bencke,
Assistente
III
de
Gabinete
da
Corregedoria
Regional Eleitoral (FC-3)

3,5

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92

Jefferson Luiz Trindade Wilson, 08 a 11-5
Analista
Judiciário,
Área
Administrativa, Classe C, Padrão
13

3,5

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92

1

2
Jose Luiz Silva Bratkowski, 08 a 11-5
Assistente IV de Gabinete da
Presidência (FC-4)

3,5

R$ 448,00

R$ 1.568,00

-R$ 124,08

R$ 1.443,92

Lorena
Martínez
Rauter, 08 a 11-5
Assistente V de Gabinete da
Corregedoria Regional Eleitoral
(FC-5)

3,5

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92

Luciana
Arenhart
Santos, 07 a 11-5
Assistente VI da Assessoria de
Comunicação Social (FC-6)

4,5

R$ 336,00

R$ 1,512,00

-R$ 165,44

R$ 1.346,56

Luciane
Regina
Gasperin, 07 a 11-5
Assistente I da Assessoria de
Comunicação Social (FC-1)

4,5

R$ 336,00

R$ 1,512,00

-R$ 165,44

R$ 1,346,56

Luis Fernando Schauren, Chefe 08 a 11-5
da Seção de Orientação e
Suporte Em Tecnologia da
Informação (FC-6)

3,5

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92

Magda Rosane Cyrne da Cunha, 08 a 11-5
Técnico Judiciário, removido do
TRE-SP.

3,5

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92

2

Mário Antônio do Nascimento 07 a 11-5
Silveira, Técnico Judiciário, Área
Administrativa
Transporte,
Classe C, Padrão 13

4,5

R$ 336,00

R$ 1,512,00

-R$ 165,44

R$ 1.346,56

Rogerio da Silva de Vargas, 08 a 11-5
Secretário Judiciário (CJ-3)

3,5

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 124,08

R$ 1.051,92

Sílvia de Souza Kretzer, Analista 08 a 10-5
Judiciário,
Área
Apoio
Especializado - Medicina, Classe
B, Padrão 6

2,5

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

R$ 23.072,00

-R$ 2.419,56

R$ 20.652,44

TOTAL:
DESTINO:

Bento Gonçalves/RS
XLVI Encontro do Colégio de Corregedores do Brasil de 09
a 10-5-2019. Proc.: 602/2019.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
1 Servidor José Luiz Silva Bratkowski acompanhando membros do pleno no período de 08 a 11-5-2019.
2 O número de dias úteis, referentes às diárias pagas aos servidores José Luiz Silva Bratkowski e Mário Antônio do Nascimento Silveira com
transporte será descontado do pagamento do benefício auxílio-transporte.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 06-05-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
MOTIVO:

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 087/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Desembargador Jorge Luís Dall'Agnol,
Presidente do TRE/RS

3,5

R$ 560,00

R$ 1.960,00
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Desembargadora Marilene Bonzanini,
Vice-Presidenta, Corregedora Regional
Eleitoral

3,5

R$ 560,00

R$ 1.960,00

Desembargador André Luiz Planella
Villarinho, Juiz Substituto do Pleno.

3,5

R$ 560,00

R$ 1.960,00

R$ 1.680,00

R$ 5.880,00

TOTAL:

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Bento Gonçalves – RS
08 a 11-5-2019

MOTIVO:

XLVI Encontro do Colégio de Corregedores do Brasil de 09 a 10-5-2019 Proc.: 602/2019.

Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande do
Sul.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 06-5-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Despachos
PROCESSO 0603442-04.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0603442-04.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 JUDIT DE QUEVEDO RANGEL DEPUTADO ESTADUAL, JUDIT DE QUEVEDO RANGEL
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760 Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JUDIT DE QUEVEDO RANGEL DEPUTADO ESTADUAL, JUDIT DE QUEVEDO RANGEL
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 2694633, 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, 13 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0601946-37.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0601946-37.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 TIAGO BAGGIOTTO DEPUTADO ESTADUAL, TIAGO BAGGIOTTO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOHN IGOR KNAK - RS10445 Advogado do(a) REQUERENTE: JOHN IGOR KNAK - RS10445
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 TIAGO BAGGIOTTO DEPUTADO ESTADUAL, TIAGO BAGGIOTTO
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 2670533, 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, 13 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602802-98.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602802-98.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDISON RAUPP DEPUTADO ESTADUAL, EDISON RAUPP
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660, LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740 Advogados do(a)
REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660
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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Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDISON RAUPP DEPUTADO ESTADUAL, EDISON RAUPP
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 2696133, 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, 13 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602493-77.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602493-77.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARION MORTARI DEPUTADO ESTADUAL, MARION MORTARI
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO DIAS DE MOURA - RS87648 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO DIAS DE MOURA RS87648
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARION MORTARI DEPUTADO ESTADUAL, MARION MORTARI
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 2671383, 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, 13 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias – CORIP.
PROCESSO 0602876-55.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602876-55.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 MOISES DOS SANTOS MENDES DEPUTADO ESTADUAL, MOISES DOS SANTOS MENDES
Advogados do(a) REQUERENTE: CEZAR AUGUSTO KOHL MARTINS - RS43671, ROGERIO RODRIGUES FERREIRA - RS25765
Advogados do(a) REQUERENTE: CEZAR AUGUSTO KOHL MARTINS - RS43671, ROGERIO RODRIGUES FERREIRA - RS25765
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MOISES DOS SANTOS MENDES DEPUTADO ESTADUAL, MOISES DOS SANTOS MENDES
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 2671433, 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, 13 de maio de 2019.
LEANDRO MARTINS PIRES, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602594-17.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602594-17.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE HENRIQUE WESTPHALEN HOLTERMANN DEPUTADO ESTADUAL, JOSE HENRIQUE
WESTPHALEN HOLTERMANN
Advogado do(a) REQUERENTE: GILSON SERGIO MARTINS VIEGAS - RS37807
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE HENRIQUE WESTPHALEN HOLTERMANN DEPUTADO ESTADUAL, JOSE HENRIQUE
WESTPHALEN HOLTERMANN
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 2673433, 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,
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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Porto Alegre, 14 de maio de 2019.
TASSIANA ALCOFORADO DINIZ SKRSYPCSAK, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602847-05.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602847-05.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES: ANDREA SPENCER DA FONTOURA
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA SANTOS DA COSTA - RS107863, JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, FERNANDA VIEIRA
CRUZ - RS101800
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ANDREA SPENCER DA FONTOURA
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 2689233, 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, 14 de maio de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0603063-63.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0603063-63.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
PARTES: CELENI DE OLIVEIRA VIANA
Advogados do(a) REQUERENTE: CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799,
EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: CELENI DE OLIVEIRA VIANA
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 2689783, 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, 14 de maio de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602978-77.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602978-77.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA DEPUTADO FEDERAL, ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072085
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA DEPUTADO FEDERAL, ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA
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 2704033, 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, 14 de maio de 2019.
TASSIANA ALCOFORADO DINIZ SKRSYPCSAK, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias – CORIP.
PROCESSO 0602663-49.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602663-49.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 AMANCIO DOS SANTOS FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL, AMANCIO DOS SANTOS
FERREIRA
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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Advogados do(a) REQUERENTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, CAETANO CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO
TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799 Advogados do(a) REQUERENTE: EVERSON ALVES DOS SANTOS - RS104318, CAETANO
CUERVO LO PUMO - RS51723, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - RS48799
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 AMANCIO DOS SANTOS FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL, AMANCIO DOS SANTOS FERREIRA
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 2688683, 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, 14 de maio de 2019.
TASSIANA ALCOFORADO DINIZ SKRSYPCSAK, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602784-77.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602784-77.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
PARTES: ADELAIDE DA MOTTA TEIXEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ADELAIDE DA MOTTA TEIXEIRA
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 2688183, 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, 14 de maio de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602904-23.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602904-23.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 EVANDRO PEREIRA BOTHOME DEPUTADO ESTADUAL, EVANDRO PEREIRA BOTHOME
Advogado do(a) REQUERENTE: MICHELLE SANTOS DA SILVEIRA BOTHOMÉ - RS87381 Advogado do(a) REQUERENTE: MICHELLE
SANTOS DA SILVEIRA BOTHOMÉ - RS87381
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EVANDRO PEREIRA BOTHOME DEPUTADO ESTADUAL, EVANDRO PEREIRA BOTHOME
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 2720833, 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, 14 de maio de 2019.
TASSIANA ALCOFORADO DINIZ SKRSYPCSAK, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.
PROCESSO 0602580-33.2018.6.21.0000
PROCESSO: 0602580-33.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
PARTES: SIDNEI SCHAEFER
Advogados do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671, JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220, MARCO
AURELIO FIGUEIRO JUNIOR - RS88670, MAXSWEL SANT ANNA HOFFMANN - RS108389
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: SIDNEI SCHAEFER
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 2689533, 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).
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Atenciosamente,
Porto Alegre, 14 de maio de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.

ZONAS ELEITORAIS

3ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 012/2019
O Doutor, FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS, Juiz Eleitoral da 3ª Zona de Gaurama-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 José Sponchiado, 71,
Centro, em Gaurama - RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 83., §§, da Resolução
TSE n. 23.553, de 18 de dezembro de 2017, requerimento de regularização de contas não prestadas, ralativas às Prestações de Contas
Eleitorais – Eleiçoes Gerais de 2018, do diretório municipal abaixo elencado:
OBJETO: Publicidade do requerimento de regularização de contas não prestadas, do seguinte partido político:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB – Município de Gaurama/RS – PROCESSO CLASSE PET N. 7-28.2019.6.21.0003,
Responsáveis: Waldir Luiz Rech (Presidente) e Inês Teresinha Iurkiewicz Rech (Tesoureira).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, fica facultado a qualquer interessado, a apresentação de impugnação
que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Gaurama-RS, 13 de maio de 2019.
Eu, Rosinei Fernandes Klein, Chefe de Cartório da 3ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS,
Juiz Eleitoral.

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2019 - 005ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-48.2018.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: DIOGO BONONI FREITAS
PARTIDO(S): PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) JOSÉ RUBENS ROSA PILLAR - OAB/RS 60705)
RESPONSÁVEL(S): AIRTON ZUQUETO DUTRA EALBANO SUHRE (ADV(S) JOSÉ RUBENS ROSA PILLAR - OAB/RS 60705)
IMPUGNANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos.
(...) Com o trânsito em julgado:
a) intime-se o partido para recolhimento do valor de R$ 17.214,20 (dezessete mil, duzentos e quatorze reais e vinte centavos) ao Tesouro
Nacional, já acrescido da multa de 6%, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os quais não incidirão atualização monetária e juros moratórios
(artigo 60, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017), se o pagamento ocorrer no prazo estipulado, ou para que requeira o parcelamento do valor
devido, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), conforme artigo
60, I, b, da Resolução TSE n. 23.546/2017. b) notifiquem-se os órgãos partidários estadual e nacional acerca da suspensão da distribuição ou
do repasse de novas cotas do Fundo Partidário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se pelo DEJERS. Intime-se o Ministério Público Eleitoral
pessoalmente. Comprovado o recolhimento dos valores pelo partido, arquivem-se com baixa. D.L. Alegrete, 28 de abril de 2019.
DIOGO BONONI FREITAS,
Juiz Eleitoral da 005ª ZE.
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8ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 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: CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
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.
Intime-se a defesa dos réus Marcos Rodrigues Barbosa e Aline Poder Rodrigues Barbosa para apresentação das alegações finais, nos termos
do art. 360 do CE.
Bento Gonçalves, 13 de maio de 2019
CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
Juíza Eleitoral da 008ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-32.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) ANTONIO SINVAL DE FREITAS
JUNIOR-OAB 89051)
RESPONSÁVEL(S) : IGOR NORONHA DE FREITAS E GERALDO RECK FOGLIARINI (ADV(S) ANTONIO SINVAL DE FREITAS JUNIOROAB 89051), MARCELO DA SILVA FIGUEIRO E JEFERSON BAUMHARDT NUNES (ADV(S) DIOGO FREITAS DE BARCELOS-OAB 112312
E LUCIANO DA SILVA FIGUEIRÓ-OAB 40270)
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB - CACHOEIRA DO SUL/RS, referente ao exercício financeiro 2017, apresentada por seus responsáveis, IGOR NORONHA DE
FREITAS e GERALDO RECK FOGLIARINI, respectivamente o presidente e o tesoureiro do partido.
A declaração (fl. 02) veio acompanhada por procuração assinada pelo representante partidário e pelos atuais agentes responsáveis (fls. 31, 32
e 33).
Verificada a irregularidade da representação processual dos dirigentes responsáveis do exercício (MARCELO DA SILVA FIGUEIRÓ e
JEFERSON BAUMHARDT NUNES), foi determinada a regularização.
Notificados os responsáveis sem procurador, foram juntados os instrumentos de procuração e regularizadas as
representações processuais respectivas.
Publicada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, mediante edital, transcorreu o prazo editalício sem impugnações (fls.
60v).
Extrato bancário emitido pelo sistema da Justiça Eleitoral foi juntado aos autos, tendo sido identificada movimentação financeira (fls. 61).
Certificou-se nos autos a inexistência de informações sobre a emissão de recibos de doação ou registro de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário ao partido de contas em exame (fl. 62).
A unidade técnica emitiu manifestação solicitando diligências para fins de apuração da movimentação financeira identificada na conta bancária
existente em nome da agremiação partidária.
Da manifestação foram as partes intimadas, tendo transcorrido in albis o prazo deferido.
Sobreveio nova informação da unidade técnica, informando que a agremiação partidária, durante o exercício financeiro de 2017, movimentou
recursos, tendo recebido, inclusive, recursos de origem não identificada. Opinou-se pela desaprovação das contas e pelo recolhimento do
importe de origem não identificada (fls. 68-69).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, no mesmo sentido, pela desaprovação das contas e pelo recolhimento da quantia irregular.
Ao fim, em face das informações apresentadas e documentos juntados pela unidade técnica, havendo consideração da unidade técnica e do
MPE pela desaprovação das contas, em homenagem ao contraditório e a possibilidade de reapresentação das contas, com a documentação
pertinente e consignação da movimentação financeira identificada, abriu-se prazo comum de 03 (três) dias para manifestação, ocasião em que
reiterou-se o silêncio das partes.
Os autos, então, vieram conclusos para o decisório.
É o relatório. Decido.
Os partidos devem prestar contas anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente.
De plano, percebe-se que a documentação inicialmente apresentada (fls. 02-35) foi trazida dentro do prazo legal (30.04.2018).
In casu, no mérito, percebe-se que a agremiação valeu-se da via inadequada para apresentação das contas. Identificada movimentação
financeira, conforme extrato juntado à fl. 61, dever-se-ia observância ao disposto no art. 34 e seguintes da Resolução do TSE n. 23.464/2015
(rito de contas partidárias com movimentação financeira).
Aponte-se que oportunizado prazo para manifestação das partes, com vista das informações e documentos juntados aos autos, não tendo
havido iniciativa efetiva da agremiação e dos responsáveis para regularização quanto à apresentação das contas e declaração
da movimentação financeira detectada durante o exercício financeiro de 2017. Assim, subsistindo apenas a declaração do partido e dos
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responsáveis, empreendida a análise pela unidade técnica, restou flagrante a inveracidade da declaração de que não movimentados recursos
pelo partido durante o período de 2017. Por consequência, a desaprovação das contas é medida impositiva.
Desse modo, tendo a agremiação apresentado declaração inverídica de ausência de movimentação financeira durante o exercício financeiro
de 2017, hão de ser aplicadas as regras previstas no art. 45, da Resolução 23.464/2015, que em seu inciso VIII, c, dispõe:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
(...)
c) verificado que a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções
cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao
Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral. (grifei)
Nessa linha de entendimento, a jurisprudência que segue:
Recurso Eleitoral. Prestação de contas anual de partido político. Comissão Provisória Municipal. Exercício financeiro de
2015. Desaprovação. Determinação de recolhimento de Roni.
Preliminar de violação ao devido processo legal. Rejeitada. Declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 32, § 4º,
da Lei 9.096/95. Aplicação do art. 45 da Resolução nº 23.464/2015/TSE. Oportunidade de defesa assegurada.
Mérito. Declaração de ausência de movimentação financeira em que se apurou não retratar a verdade, ante a constatação de
transferência intrapartidária de recursos. A alegação de que os recursos transferidos ao órgão estadual do partido consistiriam em doações
de seu atual presidente para pagamento de contribuições partidárias atrasadas com o fim de regularizar o órgão municipal confirma que a
declaração inicial não representa a realidade financeira do exercício de 2015. Comprometimento da regularidade das contas em sua
totalidade. Origem dos recursos não comprovada cabalmente.
Recurso a que se nega provimento.
(RECURSO ELEITORAL n 1939, ACÓRDÃO de 09/02/2017, Relator VIRGÍLIO DE ALMEIDA BARRETO, Publicação: DJEMG - Diário de
Justiça Eletrônico-TREMG, Data 17/02/2017) (grifei)
Por decorrência do juízo desaprobatório das contas, cabe, portanto, a verificação da incidência das sanções previstas na Resolução do TSE n.
23.464/2015.
Inicialmente, decorre que a agremiação, além de ter movimentado recursos financeiros durante o exercício sob exame, como resta inconsteste
face ao documento de fls. 61, percebeu recursos de origem não identificada, já que a receita detectada (no importe de R$ 30,00) não foi
identificada na conta bancária com o CPF/CNPJ do respectivo doador. Não houve produção de prova, sequer manifestação, pelas partes a
ilidir a inconsistência de recebimento de recursos dessa natureza. Irregularidade constatada nas contas, a ensejar o recolhimento ao Tesouro
Nacional acrescida de multa no percentual proporcional de 10%, na forma como estabelecido pelo art. 49, caput, da Resolução do TSE n.
23.464/2015.
No que tange ao sancionamento previsto no art. 47, I, da retrocitada resolução, suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos
provenientes do Fundo Partidário até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral, este juízo acede ao
entendimento firmado pelo TRE-RS (RE n. 2015, Relator Des. Eleitoral João Batista Pinto Silveira, julgado em 05.10.2018 / RE n. 3221, Relator
Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes, julgado em 28.8.2018 / RE n. 65-11, Relatora Desa. Eleitoral Marilene Bonzanini, julgado em
25.6.2018 / RE n. 6375, Relator Des. Eleitoral Jorge Luís Dall'Agnol, julgado em 08.5.2018), no sentido de que a referida sanção estabelece
marco temporal (“até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral”) incompatível com os institutos da preclusão e da coisa julgada,
podendo ensejar longos períodos de suspensão ou uma interminável pesquisa sobre a origem do recurso, contrariando o primado
constitucional da duração razoável dos processos (art. 5º, inc. LXXVIII, Constituição Federal). Sanção que, pelos motivos expostos, deve ser
afastada.
Por essa razão, impõe-se a aplicação, tão somente, da penalidade de repasse do recurso irregular (RONI) ao Tesouro Nacional, acrescido de
multa de 10%, com amparo no disposto no art. 37, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c o art. 49, caput, da Resolução TSE n. 23.464/15, consoante
entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral e também adotado pelo TRE-RS:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. PERCEPÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. AFASTADA A
PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE NOVAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
Recebimento de depósitos em espécie não identificados com o CPF do doador e outros dois depósitos com identificação do próprio partido
como doador originário, sem emissão de recibo para quaisquer dessas operações, caracterizando o ingresso de receita de origem não
identificada. Os esclarecimentos prestados pelo partido não conferem segurança e confiabilidade para se considerar a falha como sanada.
Manutenção da determinação de recolhimento dos valores irregulares ao Tesouro Nacional acrescido de multa de 10%. Afastada a
penalidade de suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário até que o partido preste esclarecimentos à Justiça
Eleitoral. A interpretação teleológica do texto do art. 36, inc. I, da Lei dos Partidos Políticos evidencia que o repasse de novas quotas
do Fundo Partidário somente ficará suspenso até que a justificativa seja aceita pela Justiça Eleitoral ou haja o julgamento do feito.
Parcial provimento.
(TRE-RS, RE n. 23-57, Rel. Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes, julgado na sessão de 20.11.2018.) (Grifei.)
Em sendo assim, julgo DESAPROVADAS, as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do Município de Cachoeira do
Sul, referentes ao exercício 2017, e determino o recolhimento do importe de R$ 30,00 (trinta reais) ao Tesouro Nacional, acrescido de multa no
percentual de 10%, conforme previsto no art. 49, caput, da Resolução do TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se, inclusive o MPE, oportunidade em que poderá requer a extração de cópias para encaminhamento para apuração da prática
de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, comunique-se ao TRE-RS e ao TSE.
Comprovado o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 09 de maio de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: E.Dcl. - 95-79.2018.6.21.0010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FULCRO NO ART 275 DO CODIGO ELEITORAL COMBINADO COMO O ART. 1022, INCISO II, DO
CODIGO DE PROCESSO CIVIL
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
EMBARGANTE(S) : PROGRESSISTAS - PP DE CACHOEIRA DO SUL, ANDRÉ MURAD BESSOW E JULIO ROBERTO FERREIRA LOPES
(ADV(S) BERNARDO SOUZA SCHWAB-OAB 97102)
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o decisório de fls. 51-52.
Em síntese, os aclaratórios versam sobre omissão no julgado.
Aduzem, partido e responsáveis, que no decisório não houve manifestação do juízo quanto à argumentação das partes acerca da não abertura
da conta bancária para a campanha eleitoral e, de forma subsidiária, quanto ao termo inicial da contagem da sanção de suspensão do repasse
de cotas do Fundo Partidário, imposta ao partido.
É o sucinto relatório. Decido.
Recebo os aclaratórios, posto que tempestivos.
O decisório de fls. 51-52 foi publicado em 29/04/2019, tendo sido apresentada a peça recursal dentro do tríduo legal estabelecido no art. 275
do Código Eleitoral (02/05/2019).
Quanto mérito, os recorrentes justificaram a interposição dos embargos para 'sanear omissão encontrada no decisum', indicando como fulcro
legal o art. 1.022, II, do CPC (suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento). A
normativa processual supletiva estabelece, ainda, que considera-se omissa a decisão que (I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento e (II) incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1o, casos em que o decisório tivesse se limitado à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, empregasse conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso, invocasse motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentasse todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, limitasse-se a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
e/ou deixasse de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no
caso em julgamento ou a superação do entendimento.
A hipótese normativa incidente sobre o caso dos autos não vem apontada pelo recorrente, pelo que este juízo parte para um exercício de
perquirição. Em tese, os recorrentes insurgem-se quanto à omissão decorrente do previsto no inciso IV do art. 489, §1º. Subsume-se da
fundamentação exposta no aclaratório que a pretensa omissão indicada nos autos é decorrente do não enfrentamento, no decisório, de todos
os argumentos deduzidos no processo, pois, no que tange às demais hipóteses, parecem não viciar o julgado.
Pois bem, no decisório embargado houve manifestação específica e pontual quanto à irregularidade decorrente da não abertura da conta
bancária. Declarada como elemento essencial para prestação das contas, posto de abertura obrigatória, foi indicada a violação ao disposto no
art. 10, caput, da Resolução do TSE n. 23.553/2017. A circunstância de ter ou não havido movimentação financeira em nome da agremiação
partidária não é relevante para o caso dos autos, menos ainda a tese invocada pelas partes na manifestação de fls. 39-41 de que "os
dirigentes partidários locais entenderam por bem não realizar a abertura da conta bancária já que o Partido estava impedido de receber cotas
(do Fundo Partidário), de forma que caso houvesse candidatura o candidato recebesse o recurso diretamente através do Diretório Estadual ou
Federal. A conduta de não realizar a abertura da conta quando existente sanção impede o recebimento de cotas é mera irregularidade e não
vício grave que possa macular a prestação de contas da entidade partidária". A argumentação trazida em sede de manifestação, data venia,
não é capaz de infirmar o entendimento acerca da obrigatoriedade da abertura da conta bancária. Sabido que a agremiação partidária não
movimenta apenas recursos do Fundo Partidário ou de Fundo Público, há a possibilidade de serem recebidos recursos de doações ou
contribuições de filiados, além de recursos dos diretórios partidários estadual e federal, cuja origem não seja do Fundo Partidário ou de origem
pública. Para o eventual recebimento de tais recursos há na Resolução do TSE n. 23.546/2017 a previsão de abertura de conta
bancária específica para movimentação de cada recurso, segundo a origem das receitas, conforme previsto no art. 6º:
Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º; e
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 7º).
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
(grifei)
A conta bancária exigível para efeito de prestação de contas de campanha concerne à conta 'Doações para Campanha', específica para outros
recursos que não aqueles oriundos do Fundo Partidário ou de outro fundo público. A circunstância de preexistir sanção à agremiação
partidária, concernente a proibição de recebimento de cotas do Fundo Partidário, por desaprovação de contas anuais, não guarda nenhuma
relação com a exigência de abertura de conta bancária pelo partido para comprovar os recursos movimentados ou não durante o período
eleitoral (conta de outros recursos para campanha eleitoral). A eventual proibição abrangeria os recursos repassados do Fundo Partidário, não
alcançando os oriundos de outros recursos, como transferências intrapartidárias do diretório nacional ou regional, aqueles provenientes de
contribuições ou doações. Ademais, de qualquer sorte, mesmo a proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário seria de aplicação
questionável durante a campanha, haja vista o disposto no art. 77, §7º:
Art. 77
§ 7º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a
que se refere o § 6º será suspenso durante o segundo semestre do ano eleitoral.
Lei n. 9.096/1995, art. 37, § 9º
Pois bem, sendo o fato (ausência de abertura de conta bancária para a campanha eleitoral) incontroverso (vez que admitida pelo partido e
responsáveis, em sede de manifestação) nos autos, desnecessário e improdutivo trazer à baila na sentença argumento incapaz de enfraquecer
a conclusão adotada por este juízo, por absolutamente destituído de relação com a inconsistência detectada nas contas. Assim, quanto a tal
ponto, o decisório não padece de omissão.
Subsidiariamente, ainda, os recorrentes aduzem omissão quanto a fixação do patamar inicial da sanção imputada ao partido. Restou
especificamente delimitado o início do cumprimento da sanção, nos termos do art. 77, §4º e §6º, da Resolução do TSE n. 23.553/2017, que
estabelece como marco inicial o ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas de campanha do partido político.
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Desnecessário detalhamento maior, conclusão literal de que a sanção inicia-se no primeiro dia do ano seguinte ao trânsito em julgado. A
aplicação da penalidade decorre de previsão específica na resolução, onde o TSE silenciou quanto à regulamentação não é possível a este
juízo inovar, i.e, estabelecer o início no primeiro dia útil do ano seguinte ou em determinado mês do ano seguinte. Tratando-se de preceito
claro, ociosa é a interpretação. Marco inicial da sanção que decorre da própria literalidade do comando, omissão não verificada.
Isso posto, conheço dos Embargos de Declaração e os REJEITO, vez que não verificadas as alegadas omissões no decisório. Mantenho na
íntegra os termos da sentença de fls. 51-52.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Cachoeira do Sul, 09 de maio de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 166/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 2-16.2018.6.21.0011
REPRESENTAÇÃO - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Sebastião do Caí
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA SEVIK
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : MARCIA CAMARGO (ADV(S) ANA PAULA TASSINARI-OAB 105410, GABRIELA DE SOUZA FLORES-OAB 102814,
LETÍCIA DA SILVA NUNES-OAB 105019, MARCELO FLORES PEREIRA-OAB 95668 E VAIL JÚNIOR AZEVEDO DA ROCHA-OAB 107344)
Trata-se de Representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de MÁRCIA CAMARGO, com fundamento nos artigos
23, §§ 1º e 3º da Lei 9.504/97, por doação a campanha eleitoral em 2016, em valor acima dos limites legais.
Devidamente notificada, a Representada apresentou defesa às folhas 20/25, sustentando, no mérito, a improcedência da Representação, uma
vez que tal doação trata-se de fraude eleitoral, pois a representada jamais efetuou tal doação.
Realizada instrução, juntou-se termo de audiência à fl.58.
Foram juntadas informações fiscais da representada às fls. 75/77.
O MPE teve vista dos autos, manifestou-se à fl. 79v.
A parte foi intimada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, prazo transcorrido sem manifestação. Após, foi enviado ofício à Polícia
Federal com cópia dos presentes autos.
Abriu-se nova vista dos autos ao representante do Ministério Publico Eleitoral, que opinou pelo julgamento improcedente da representação,
uma vez que a doação foi efetuada abusivamente por terceiro, valendo-se do nome e número do CPF da representada (fl.89).
Relatados.
Decido.
Tratam os autos de Representação Eleitoral por suposta doação irregular (acima do limite legal), feita a candidato a vereador na campanha de
2016.
Narra a exordial que a Representada teria doado R$ 1.000,00(um mil reais), por meio de transferência eletrônica. Segundo a documentação
carreada pelo MPE, a doação em questão aparece como irregular no relatório da Receita Federal DIRPF, fls. 06/07.
Considero que a representação deve ser julgada improcedente, uma vez que as provas carreadas aos autos logrou comprovar que a doação
foi efetuada por terceiro. A representada, à época da suposta doação, era funcionária da empresa Unipadrão Confecções Ltda. O responsável
pela empresa, na condição de empregador, possuía as informações e documentos pessoais de Márcia Camargo. A doação foi efetuada, sem
autorização de Márcia, em seu nome e CPF. Cópia dos autos foi remetida à Polícia Federal para investigar possível crime cometido pelo
empregador.
E tanto é verdade que o Ministério Público Eleitoral, nas razões finais, postulou o julgamento improcedente da representação visto ter sido uma
doação efetuada abusivamente por terceiros.
À vista das provas colacionadas e das considerações exaradas pelo Ministério Público Eleitoral, JULGO IMPROCEDENTE esta
Representação, extinguindo o feito com resolução do mérito, ao tempo em determino o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se.
São Sebastião do Caí, 13 de maio de 2019
DÉBORA SEVIK
Juíza Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 167/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 47-83.2019.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Capela de Santana
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA SEVIK
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABAHISTA BRASILEIRO - PTB -CAPELA DE SANTANA (ADV(S) TASSIANA DA SILVA RAMOS-OAB 76429)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS LUIZ LEÃO FILHO E PAULO SERGIO RODRIGUES (ADV(S) TASSIANA DA SILVA RAMOS-OAB 76429)
Vistos etc.
Uma vez que o processo de prestação de contas referido às fls. 02-08 se encontra com sentença transitada em julgado, recebo os presentes
como pedido de regularização da situação do partido, sem efeito suspensivo, nos termos do § 2º do artigo 83 da Res. TSE nº 23.553/2017.
Autue-se na classe PET, observe-se o rito previsto na referida resolução para processamento das prestações de contas.
Publique-se edital na forma do artigo 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Após, proceda-se a análise técnica.
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Caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar
no prazo de três dias, podendo juntar documentos e requerer o que seja de direito.
Havendo ou não a apresentação de defesa pelo prestador, os autos deverão ser remetidos ao Ministério Público Eleitoral para apresentação
de parecer no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do art. 65, §2º da mesma resolução.
Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos.
São Sebastião do Caí, 13 de maio de 2019
DÉBORA SEVIK
Juíza Eleitoral da 011ª ZE

12ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 15/2019 - 12ª ZE
O Doutor Luis Otavio Braga Schuch, Juiz Eleitoral da 12ª Zona de Camaquã-RS, no uso de suas atribuições
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Antônio Duro, 253,
em Camaquã, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.096/95,
acrescentado pela Lei n.º 13.165/15, e do art. 45 e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017, o nome de todos os órgãos partidários e
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, dos seguintes partidos políticos, e respectivos responsáveis,
com respectivo exercício:
Partido Social Democrático – PSD – Camaquã/RS – Exercício 2018 – responsáveis Ubel Rodrigues de Freitas Junior e Jefferson Bueno
Blumberg;
Partido Socialista Brasileiro – PSB – Chuvisca/RS – Exercício 2018 – responsáveis Joel Santos Subda e Vanderleia Silva Santana;
Partido Social Democrático – PSD – Cristal/RS – Exercício 2018 – responsáveis Angelo Eduardo Balduzzi Pavan e Grisele da Silva Lanes;
Partido Solidariedade – SD – Camaquã/RS – Exercício 2018 – responsáveis Izaldo Jose Laquiman e zenilda de Almeida;
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período;
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Camaquã-RS, 14 de maio de 2019.
Eu, Cleonice Pazinato, Chefe de Cartório da 12ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Luis Otavio Braga Schuch,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 65/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-10.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Camaquã
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) SETEMBRINO PEDRO LACERDA DE VARGAS-OAB 18407)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO GUILHERME CASSALHA GODINHO, ALDO SOARES DA SILVA, IVO DE LIMA FERREIRA E GILBERTO DA
SILVA VIATROSKI (ADV(S) SETEMBRINO PEDRO LACERDA DE VARGAS-OAB 18407)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira, do município de Camaquã/RS, relativas ao exercício financeiro
2017.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 65).
Foi confeccionado exame da prestação de contas (fl. 68/71v).
A agremiação partidária não apresentou manifestação (fl. 82).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 83/87).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que, em parecer, manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 89).
Os autos vieram conclusos a este Juizo, sendo determinada a intimação do órgão partidário e dos seus responsáveis (fl. 90).
A agremiação partidária não apresentou manifestação (fl. 91).
Novamente os autos vieram conclusos, sendo determinada vista às partes para alegações finais, com posterior retorno dos autos para
sentença (fl. 92).
A agremiação partidária não apresentou manifestação (fl. 93).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou manifestação (fl. 95/96).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido da Social Democracia Brasileira, do município de Camaquã/RS, relativas ao exercício financeiro
2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente, estão firmadas pelo contabilista legalmente habilitado, tendo também procurador
devidamente constituído (fl. 03/07).
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A prestação de contas em apreço padece de uma série de irregularidades qeu foram apontadas no relatório de exame das contas (fls. 68/71v)
e que não foram contestadas e/ou solucionadas pela agremiação, haja vista o seu silêncio, após regular intimação acerca do referido relatório
(fl. 82).
Após o decurso do prazo, sem qualquer manifestação, procedeu-se à emissão de Parecer Conclusivo onde foram verificadas as falhas que
passo a analisar.
Foi encontrada divergência no saldo informado no Balanço Patrimonial (R$17.885,91), na conta do Banrisul e os encontrados nos extratos
eletrônicos (R$18.066,20). Tal erro prescinde de maiores considerações, apenas se deve salientar que há diferença de R$180,29 entre os
valores declarados pelo partido e os encontrados quando da análise, caracterizando irregularidade.
Os CPFs dos contribuintes informados na prestação de contas, divergem daqueles constantes dos extratos eletrônicos, conforme item "b", do
Parecer Conclusivo, mais precisamente nas fls. 83v e 84, caracterizando nova falha, com relevante gravidade, sendo inconsistência capaz de,
por si só, ensejar a desaprovação das contas.
O partido recebeu R$1.915,10 de recursos provenientes de fontes vedadas, conforme listagem constante do item "c" do Parcer Conclusivo (fls.
84v e 85).
Convém transcrever parte do relatório conclusivo:
Utilizando um banco de informações gerado a partir de respostas de ofícios, os quais requereram listas de pessoas físicas que exerceram
cargos de chefia e direção na administração pública, entre o período de 01-01-2017 a 31-12-2017, observou-se, nos extratos eletrônicos (fls.
77 a 80), a ocorrência de doações/contribuições oriundas de fontes vedadas no exercício de 2017, para a agremiação em exame, no valor de
R$1.915,10, conforme demonstrado na tabela abaixo: (...)
(...) Cumpre ressaltar que, ao apurar as receitas procedentes de fonte vedada, este exame valeu-se das informações constantes nos extratos
eletrônicos ou comprovantes bancários apresentados, relativamente aos créditos efetivados nas contas bancárias da agremiação. Assim se
procedeu porque, conforme disposto nos artigos 7º, 8º, § 2º e 11 da Resolução TSE n. 23.464/2015, as contas bancárias dos partidos políticos
somente podem receber doações ou contribuições que contenham o CPF dos doadores ou contribuintes devidamente identificados.
Por derradeiro, relativamente ao banco de informações sobre fontes vedadas, o documento identificando o cargo dos doadores que estão
enquadrados no conceito de autoridade, consta nas fls. 72/76.
Quanto às doações irregulares, acima citadas, o art. 12, inciso IV da Resolução TSE n. 23.464/2015 e seu §1º regulamentam a matéria
referente ao recebimento de recursos oriundos de fontes vedadas, em relação às prestações de contas relativas ao exercício de 2017,
considerando autoridades públicas "aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que exerçam cargos de chefia ou direção na administração
pública direta ou indireta".
Exatamente por se tratar de matéria cível, deve ser aplicada a legislação vigente no momento das doações e não a atual.
A análise técnica também constatou o recebimento de 156,00 cujo doador é o próprio partido, pois os extratos eletrônicos trazem a
identificação do CNPJ da agremiação como doador/contribuinte, sem mencionar o doador originário.
Diante da situação vislumbrada, tornou-se impossível a identificação do real doador da quantia em comento. Logo a situação é de recebimento
de recursos de origem não identificada.
Mesmo que na prestação de contas a agremiação tivesse indicado o possível doador originário, os extratos eletrônicos não demonstram o
alegado.
Na senda de recursos Recursos de Origem Não Identificada, o item "e", do Parecer Conclusivo (tabela constante da fl. 86, item "e"), traz o
valor de R$3.014,49, onde não foram identificados os doadores, pois não há menção de qualquer CPF, nos extratos eletrônicos,
caracterizando mais uma situação de recursos de origem não identificada.
Ainda, foram verificadas outras irregularidades que não necessitam maiores considerações, as quais transcrevo trecho do Parcer Conclusivo:
(...) g) Relativamente ao total de débitos bancários, a agremiação informou, no Demonstrativo de Receitas e Gastos, o total R$11.560,89. Os
extratos eletrônicos trazem o total de R$11.380,60, em débitos.
Logo, há diferença de R$180,29, a menor, nas despesas aferidas nos extratos bancários.
h) Não foi apresentada a comprovação de quitação das obrigações a pagar do exercício 2016, as quais totalizam R$580,29.
i) Não foi apresentada a comprovação de todas as informações constantes do Demonstrativo de Contribuições Recebidas (fls. 41 a 55), haja
vista as inúmeras divergências encontradas entre os dados de doadores declaradas e os constantes dos extratos eletrônicos
Diante das inúmeras irregularidades encontradas, a desaprovação é imperativa.
Incide, ainda, nos termos do art. 37, caput, da Lei n.º 9.096/95, multa de até 20%. Na espécie, reputo abalizada a sanção pecuniária no
montante de 5% sobre o valor arrecadado de origem não identificada e recursos recebidos de fonte vedada, considerando que não houve
recebimento de recursos do Fundo Partidário e, ser esta a primeira oportunidade que está sendo reconhecida a falta.
III - DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira, do município de
Camaquã/RS, relativas ao exercício financeiro 2017, nos termos do art. 46, inciso III, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os
fundamentos declinados e determino, o recolhimento do valor irregular, qual seja, R$3.170,49 (três mil cento e setenta reais e quarenta e nove
centavos), de origem não identificada, acrescido de multa de 5%, R$158,42 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), com base nos arts. 13 e 47, II, da supracitada Resolução e ainda, a
suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até o seu recolhimento ou até que o esclarecimento
da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral.
Determino ainda a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano, em
virtude do recebimento de recursos de fonte vedada, e o recolhimento do valor irregular, qual seja R$1.915,10 (Um mil, novecentos e quinze
reais e dez centavos), oriundos de fonte vedada, acrescido de multa de 5%, R$95,75(noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), com base nos arts. 14, § 1º e 47, I, da supracitada Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, cumpra-se nos termos do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 13 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 66/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-18.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Camaquã
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE (ADV(S) IVAN SÉRGIO FELONIUK-OAB 29446)
RESPONSÁVEL(S) : IZALDO JOSÉ LAQUIMAN E ZENILDA DE ALMEIDA (ADV(S) IVAN SÉRGIO FELONIUK-OAB 29446)
Encerrada a produção probatória dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, consoante art. 40
da Res. TSE n. 23.546/17.
Após, voltem conclusos para sentença.
Camaquã, 13 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 67/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-77.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Arambaré
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) GUSTAVO VINÍCIUS DE ÁVILA NERI-OAB 17385)
RESPONSÁVEL(S) : WALTER ANDRE CARVALHO DA ROCHA, SILVANA SANTOS DA SILVA E JOEL PEREIRA GONÇALVES (ADV(S)
GUSTAVO VINÍCIUS DE ÁVILA NERI-OAB 17385)
Encerrada a produção probatória dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, consoante art. 40
da Res. TSE n. 23.546/17.
Após, voltem conclusos para sentença.
Camaquã, 13 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 68/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-93.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Camaquã
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) LILLIAN ALEXANDRE BARTZ-OAB 66620)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO ROGERIO DA ROSA CRUZ, ELENISA SOARES JUSTO, HERMINO PEDRO BRANDEBURSKI E RODRIGO
WOLOSKI RODRIGUES (ADV(S) LILLIAN ALEXANDRE BARTZ-OAB 66620)
Encerrada a produção probatória dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, consoante art. 40
da Res. TSE n. 23.546/17.
Após, voltem conclusos para sentença.
Camaquã, 13 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-91.2018.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS - 2018
PROCEDÊNCIA: Camaquã
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) SETEMBRINO PEDRO LACERDA DE VARGAS-OAB
18407)
RESPONSÁVEL(S) : IVO DE LIMA FERREIRA E GILBERTO DA SILVA VIATROSKI (ADV(S) SETEMBRINO PEDRO LACERDA DE
VARGAS-OAB 18407)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira do município de Camaquã/RS, relativas as Eleições Gerais 2018.
Apresentadas as contas foi efetivada a devida publicação, transcorrendo o prazo legal sem impugnações (fl. 12).
Foi confeccionado relatório preliminar (fl. 14).
O partido não apresentou manifestação (fl.16).
Foi confeccionado parecer conclusivo (fl. 17).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou alegações. (fl. 19/20).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar as contas eleitorais de 2018, apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira do município de Camaquã/RS.
Registre-se que não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e também não foi identificado recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Diante da ausência de apresentação dos extratos bancários e/ou declaração emitida pela instituição financeira certificando a ausência de
movimentação financeira, não foi possível verificar a real movimentação financeira ou, mesmo, a sua ausência, pois o partido político não
cumpriu o disposto art. 56 da Resolução 23.553/2017 do TSE:
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Art. 56 Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (...)
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for
o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
Face a grave irregularidade mencionada, a desaprovação das contas é a medida que se impõe.
III-DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira do município de Camaquã/RS, referente às
eleições gerais de 2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados e, nos termos
dos §§ 4º e 6º do art. 77, da mesma Resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de
1 (um) mês, a contar de 1º de janeiro de 2020.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins
previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Camaquã, 13 de maio de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE

13ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-13.2017.6.21.0013
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : MOACIR RODOLFO THUMÉ E JORGE FERNANDO BRAGA DE FREITAS (ADV(S) DEIVIS DANIEL HAESER-OAB
48672)
Vistos.
Considerando o requerimento de fl. 170, defiro o recolhimento ao Tesouro Nacional, dos valores recebidos de origem não identificada, em 24
(vinte e quatro) parcelas mensais, com fundamento no parágrafo único do artigo 5º da Resolução TRE-RS n. 298/2017.
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para pagamento da primeira parcela no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da
Resolução TRE-RS n. 298/2017.
A comprovação do recolhimento deverá ser apresentada no cartório eleitoral, até o último dia útil de cada mês, sob pena de vencimento
antecipado da dívida.
Candelária, 13 de maio de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE

22ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 22 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-74.2019.6.21.0022
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLITICO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Montauri
JUÍZA ELEITORAL: RENATA DUMONT PEIXOTO LIMA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTE-OAB 76073)
RESPONSÁVEL(S) : CLEBER MARCIO RUBINI E LEORICO MARONEZI (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTE-OAB 76073)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária anual, referente ao exercício 2018, do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, Município de
Montauri–RS.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput), no
prazo previsto na referida lei, o partido apresentou tempestivamente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, conforme a
previsão estabelecida no art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl.02).
Juntado a Informação 021/2019 da composição do órgão partidário, expedido pelo Sistema de Gerenciamento de Dados Partidários – SGIP
(fls.07)
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Publicado o Edital de Publicação n. 007/2019, (fls. 13), decorreu o prazo legal sem manifestação (fl. 15).
Certificado a inexistência de movimentação financeira e de extratos bancários, a ausência de movimentações intrapartidárias, inexistência de
recibos eleitorais emitidos, ausência de recursos recebidos do fundo partidário (fl. 16).
Na análise realizada não foram encontradas evidências de movimentação financeira, emitindo Parecer Conclusivo, recomendando a aprovação
das contas (fl.17).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 19).
Vieram os autos conclusos para a sentença.
DECIDO.
No que se refere as formalidades legais, as contas estão regulares, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
“Art. 32 O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
(...)
§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído pela Lei n. 13.165/2015).
A declaração não foi impugnada pelos legitimados no prazo estabelecido.
A agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário, e não foi constatada movimentação
financeira em extratos bancários e nem recebimento de recursos do fundo partidário durante o exercício do ano de 2018.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
acolhimento da declaração e julgamento das contas como apresentadas e prestadas para todos os efeitos.
Assim dispõe o art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28, a autoridade
judiciária determina, sucessivamente:
(…)
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
O acolhimento das presentes contas é, portanto, medida que se impõe.
Diante do exposto, determino o arquivamento da declaração apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, Município de
Montauri–RS, com referência ao exercício 2018, considerando para todos os efeitos como prestadas e APROVADAS, de acordo com a Lei
9.096/95 e nos termos do artigo 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado arquive-se.
Guaporé, 13 de maio de 2019
RENATA DUMONT PEIXOTO LIMA
Juíza Eleitoral da 022ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 087/2019 - 22 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-21.2019.6.21.0022
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLITICO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Dois Lajeados
JUÍZA ELEITORAL: RENATA DUMONT PEIXOTO LIMA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTE-OAB 76073)
RESPONSÁVEL(S) : OSMAR DOS SANTOS E RICHARD DOS SANTOS (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTE-OAB 76073)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária anual, referente ao exercício 2018, do PARTIDO TRABALHISTAS BRASILEIRO – PTB, Município
de Dois Lajeados–RS.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput), no
prazo previsto na referida lei, o partido apresentou tempestivamente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, conforme a
previsão estabelecida no art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl.02).
Juntado a Informação 032/2019 da composição do órgão partidário, expedido pelo Sistema de Gerenciamento de Dados Partidários – SGIP
(fls.07)
Publicado o Edital de Publicação n. 009/2019, (fls. 13), decorreu o prazo legal sem manifestação (fl. 15).
Certificado a inexistência de movimentação financeira e de extratos bancários, a ausência de movimentações intrapartidárias, inexistência de
recibos eleitorais emitidos, ausência de recursos recebidos do fundo partidário (fl. 16).
Na análise realizada não foram encontradas evidências de movimentação financeira, emitindo Parecer Conclusivo, recomendando a aprovação
das contas (fl.17).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 19).
Vieram os autos conclusos para a sentença.
DECIDO.
No que se refere as formalidades legais, as contas estão regulares, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
“Art. 32 O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
(...)
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§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído pela Lei n. 13.165/2015).
A declaração não foi impugnada pelos legitimados no prazo estabelecido.
A agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário, e não foi constatada movimentação
financeira em extratos bancários e nem recebimento de recursos do fundo partidário durante o exercício do ano de 2018.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
acolhimento da declaração e julgamento das contas como apresentadas e prestadas para todos os efeitos.
Assim dispõe o art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28, a autoridade
judiciária determina, sucessivamente:
(…)
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
O acolhimento das presentes contas é, portanto, medida que se impõe.
Diante do exposto, determino o arquivamento da declaração apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTAS BRASILEIRO – PTB, Município de
Dois Lajeados–RS, com referência ao exercício 2018, considerando para todos os efeitos como prestadas e APROVADAS, de acordo com a
Lei 9.096/95 e nos termos do artigo 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado arquive-se.
Guaporé, 13 de maio de 2019
RENATA DUMONT PEIXOTO LIMA
Juíza Eleitoral da 022ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 088/2019 - 22 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-36.2019.6.21.0022
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLITICO - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: São Valentim do Sul
JUÍZA ELEITORAL: RENATA DUMONT PEIXOTO LIMA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTE-OAB 76073)
RESPONSÁVEL(S) : HELIO MINUSCOLI E VILMAR ZANDAVALLI (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTE-OAB 76073)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária anual, referente ao exercício 2018, do PARTIDO TRABALHISTAS BRASILEIRO – PTB, Município
de São Valentim do Sul–RS.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/17 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais, de
prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32, caput), no
prazo previsto na referida lei, o partido apresentou tempestivamente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, conforme a
previsão estabelecida no art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl.02).
Juntado a Informação 033/2019 da composição do órgão partidário, expedido pelo Sistema de Gerenciamento de Dados Partidários – SGIP
(fls.07)
Publicado o Edital de Publicação n. 009/2019, (fls. 13), decorreu o prazo legal sem manifestação (fl. 15).
Certificado a inexistência de movimentação financeira no extrato bancário, a ausência de movimentações intrapartidárias, inexistência de
recibos eleitorais emitidos, ausência de recursos recebidos do fundo partidário (fl. 17).
Na análise realizada não foram encontradas evidências de movimentação financeira, emitindo Parecer Conclusivo, recomendando a aprovação
das contas (fl.20).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu manifestação opinando pela aprovação das contas (fl. 21).
Vieram os autos conclusos para a sentença.
DECIDO.
No que se refere as formalidades legais, as contas estão regulares, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
“Art. 32 O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
(...)
§ 4o Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído pela Lei n. 13.165/2015).
A declaração não foi impugnada pelos legitimados no prazo estabelecido.
A agremiação partidária municipal não contabilizou receitas ou gastos com recursos do fundo partidário, e não foi constatada movimentação
financeira em extratos bancários e nem recebimento de recursos do fundo partidário durante o exercício do ano de 2018.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
acolhimento da declaração e julgamento das contas como apresentadas e prestadas para todos os efeitos.
Assim dispõe o art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28, a autoridade
judiciária determina, sucessivamente:
(…)
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VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
O acolhimento das presentes contas é, portanto, medida que se impõe.
Diante do exposto, determino o arquivamento da declaração apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTAS BRASILEIRO – PTB, Município de
São Valentim do Sul–RS, com referência ao exercício 2018, considerando para todos os efeitos como prestadas e APROVADAS, de acordo
com a Lei 9.096/95 e nos termos do artigo 45, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado arquive-se.
Guaporé, 13 de maio de 2019
RENATA DUMONT PEIXOTO LIMA
Juíza Eleitoral da 022ª ZE

Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Nesta data foram eliminados, mediante trituração por fragmentadora, os documentos referentes ao Edital de Ciência de Eliminação de
documentos nº 001/2019, desta Zona Eleitoral, publicado no DEJERS na edição nº 7/2019, do dia 16/01/2019, pág. 02.
Em 14/05/2018.
Renata Dumont Peixoto Lima,
Juíza Eleitoral da 22ª ZE – Guaporé / RS

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 046/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-76.2018.6.21.0025
ELEIÇÕES - PARTIDO POLÍTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JOÃO CLAUDIO HERNANDES PEDROZA-OAB 73506B E
RODRIGO SÓRIA DE MORAES-OAB 71720)
RESPONSÁVEL(S) : RONALDO DOS SANTOS GERALDO E PAULO ROBERTO VIEIRA (ADV(S) JOÃO CLAUDIO HERNANDES PEDROZAOAB 73506B E RODRIGO SÓRIA DE MORAES-OAB 71720)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas referente às Eleições 2018, encaminhada à Justiça Eleitoral pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de
Jaguarão/RS.
Instado a se manifestar, o partido quedou inerte, sendo determinada a juntada pelo cartório eleitoral de documentos previstos pela Resolução
TSE n. 23.553/2017 (fl. 13).
Veio aos autos a prestação de contas das Eleições 2018, conforme documentos de fls. 19 a 24.
O cartório certificou acerca da inexistência de extratos bancários eletrônicos, de repasses de recursos do Fundo Partidário e de indícios de
recebimento de fontes vedadas (fl. 26), bem como juntou documentos nas fls. 27 e 28.
Publicado Edital n.º 08/2019 (fl. 33), dando publicidade às contas eleitorais, decorreu o prazo sem que houvesse a interposição de
impugnação (fl. 35).
Foi expedido exame das contas (fls. 36 e 37), no qual restaram apontadas os seguintes aspectos:
a) Omissão da prestação de contas parcial;
b) Entrega das contas fora do prazo legal;
c) Não apresentação de informações sobre conta bancária.
Intimados para manifestação, partido e responsáveis se mantiveram inertes, consoante certidão de fl. 43.
A unidade técnica apresentou Parecer Conclusivo (fls. 44 e 45), opinando pela desaprovação das contas.
Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio manifestação pelo julgamento das contas como desaprovadas (fl. 48).
Por equívoco, foi aberto prazo para defesa (fl. 49), tendo sido juntada manifestação das partes na fl. 53.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de procedimento destinado à apreciação da prestação de contas eleitorais de 2018 do Partido Democrático Trabalhista - PDT, de
Jaguarão/RS.
Primeiramente, verifica-se que houve equívoco na abertura de prazo para defesa (fl. 49), tratando-se o art. 38 da Resolução TSE n.
23.546/2017 de dispositivo aplicável ao rito das prestações de contas de exercício financeiro dos partidos. Em que pese isto, tendo em vista
não haver prejuízo às partes, mantenha-se a manifestação de fl. 53 nos autos.
Passando ao mérito, da análise dos autos, foi apontada no parecer conclusivo a irregularidade da não abertura de conta bancária, apontada no
parecer conclusivo e no parecer do Ministério Público Eleitoral, o que contraria o disposto nos arts. 10 e 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Dessa forma, não é possível aferir a ausência de movimentação financeira em relação à campanha eleitoral, o que macula as contas ao ponto
de sua desaprovação.
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ISSO POSTO, consoante o disposto no art. 77, III da Resolução TSE n.º 23.553/2017, JULGO DESAPROVADAS as contas relativas às
Eleições 2018, prestadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de Jaguarão/RS.
Determino a suspensão de repasses de quotas do Fundo Partidário pelo período de um mês, a partir do primeiro dia do ano seguinte ao
trânsito em julgado desta decisão, na forma dos §§ 4º e 6º do art. 77 da supracitada resolução.
Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e ao Tribunal Superior Eleitoral acerca da suspensão do recebimento de
recursos do Fundo Partidário, bem como aos órgãos estadual e Nacional do Partido Democrático Trabalhista - PDT
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Jaguarão, 14 de maio de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

29ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 014/2019
O Doutor MARCELO DA SILVA CARVALHO, Juiz Eleitoral da 29ª Zona de Lajeado-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 Santos Filho, 394, em Lajeado, se
encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, as informações de que trata o inciso I do caput do art. 56, da Resolução TSE
23.553/2017, relativas à Prestação de Contas Eleitoral – Eleições Gerais 2018 (Pedido de Regularização de Contas), do diretório municipal
abaixo identificado.
OBJETO: Publicidade das contas eleitorais do órgão municipal partidário:
Partido Democrático Trabalhista – PDT – Santa Clara do Sul/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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Lajeado-RS, 14 de maio de 2019.
Eu, Maria Betânia Rohde, Chefe de Cartório da 29ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 29º ZE.

31ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 011/2019.
A Doutora PRISCILA GOMES PALMEIRO, Juíza Eleitoral da 031ª Zona de Montenegro-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 Bruno de Andrade, 1.809,
bairro Timbaúva, em Montenegro, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n.
9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às
Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
1. Partido Democrático Trabalhista – PDT de Brochier/RS;
2. Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Brochier;
3. Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Maratá/RS;
4. Progressistas – PP de Maratá/RS;
5. Partido Democrático Trabalhista – PDT de Maratá/RS;
6. Partido Social Democrático – PSD de Maratá/RS;
7. Partido Democrático Trabalhista – PDT de Montenegro/RS;
8. Partido Democrático Trabalhista – PDT de São José do Sul/RS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Montenegro-RS, 14 de maio de 2019.
Eu, Diego Bonato Coitinho, Chefe de Cartório da 031ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 012/2019.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Bruno de Andrade, 1.809
– Bairro Timbaúva, em Montenegro-RS, foram apresentadas declarações de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 32, §
4º, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/17, dos seguintes órgãos partidários municipais:
- Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Maratá-RS, exercício financeiro de 2018, apresentada por Gustavo Arcildo Schu e Raul
Fernando Feiten;
- Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Montenegro-RS, exercício financeiro de 2018, apresentada por Nelson Luiz Timm e Vlademir Ramos
Gonzaga.
OBJETO: Publicidade da apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira acima elencadas.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser
protocolizada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Montenegro-RS, 14 de maio de 2019.
Eu, Diego Bonato Coitinho, Chefe de Cartório da 031ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral.

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 21/2019
O Doutor Gustavo Bruschi, Juiz Eleitoral da 32ª Zona de Palmeira das Missões-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o
presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Borges de Medeiros, 421, em Palmeira das
Missões, foi apresentada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos:
São José das Missões
PDT, exercício de 2018 – PC 25-59.2019.6.21.0032, Amador Pinheiro dos Santos Neto, Presidente, e Edilson Conceição dos Santos,
Tesoureiro.
São Pedro das Missões
PT, Exercício de 2018 – PC 22-07.2019.6.21.0032, Regis Brizolla de Oliveira, Presidente e João Elias Guimarães Binello, Tesoureiro.
PRAZO: 3 (três) dias contados da publicação do edital, para a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário de Justiça
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul.
Palmeira das Missões-RS, 13 de maio de 2019.
Eu, Maicon de Quadros, Chefe de Cartório Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral.

33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-93.2019.6.21.0033
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Pontão
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB PONTÃO (ADV(S) PATRICIA TAPPARELLO-OAB 84838)
RESPONSÁVEL(S) : CATI ADRIANA BUENO EITELVEIN E JANETE TERESINHA BRATZ (ADV(S) PATRICIA TAPPARELLO-OAB 84838)
Vistos.
Recebo a presente prestação de contas, apresentada como Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 2º do art.
28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se Edital no Diário de Justiça Eletrônico com o nome dos órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado o prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação, na forma do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546, de 27 de dezembro de 2017.
Em seguida, junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados na forma do § 3º, do artigo 6º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após, colha-se e certifique-se nos autos acerca das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, na forma do art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Realizadas as providências acima determinadas, manifeste-se o responsável pela análise técnica acerca das matérias previstas nos incisos I, II
e III do art. 45, da Resolução TSE nº 23.546/2017, no prazo de 05 (cinco) dias.
Com a manifestação, vista dos autos ao MPE para emissão de parecer no prazo de 05 (cinco) dias.
Depois, abra-se vista dos autos aos interessados para se manifestarem, no prazo comum de 03 (três) dias, sobre, se houver, a impugnação, as
informações e os documentos apresentados no processo, nos termos do art. 45, VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com as manifestações, voltem os autos conclusos.
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Passo Fundo, 13 de maio de 2019
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-11.2019.6.21.0033
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES PT PONTÃO (ADV(S) TIAGO ELIAS JORGENS-OAB 110442)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR MARTINS DA SILVA E RENATO FORTES ANDRADE (ADV(S) TIAGO ELIAS JORGENS-OAB 110442)
Vistos.
Recebo as contas.
Publique-se, por meio de Edital no DEJERS, nos termos do art. 31, § 1.º da Resolução TSE 23.546/17.
Dê-se vista ao MPE, para os fins do art.31, § 1.º da referida Resolução.
Decorrido o prazo legal sem impugnações, proceda-se ao exame da documentação.
Passo Fundo, 13 de maio de 2019
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-26.2019.6.21.0033
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PDT - COXILHA (ADV(S) EUCLIDES SERAPIO FERREIRA-OAB 9388, FELIPE
BORBA FERREIRA-OAB 86032 E FÁBIO BORBA FERREIRA-OAB 58913)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE LUIZ DEZORDI VICENZI E LUCIMAR PROVENSI PIRES (ADV(S) EUCLIDES SERAPIO FERREIRA-OAB 9388,
FELIPE BORBA FERREIRA-OAB 86032 E FÁBIO BORBA FERREIRA-OAB 58913)
Vistos.
Recebo as contas.
Publique-se, por meio de Edital no DEJERS, nos termos do art. 31, § 1.º da Resolução TSE 23.546/17.
Dê-se vista ao MPE, para os fins do art.31, § 1.º da referida Resolução.
Decorrido o prazo legal sem impugnações, proceda-se ao exame da documentação.
Passo Fundo, 13 de maio de 2019
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-41.2019.6.21.0033
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Coxilha
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA PP - COXILHA (ADV(S) ADROALDO JOSÉ CAVASOLA-OAB 58043)
RESPONSÁVEL(S) : MAURICIO BARBOSA BRIANCINI E ROSANE MARIA BASEGIO CRESPI (ADV(S) ADROALDO JOSÉ CAVASOLA-OAB
58043)
Vistos.
Recebo as contas.
Publique-se, por meio de Edital no DEJERS, nos termos do art. 31, § 1.º da Resolução TSE 23.546/17.
Dê-se vista ao MPE, para os fins do art.31, § 1.º da referida Resolução.
Decorrido o prazo legal sem impugnações, proceda-se ao exame da documentação.
Passo Fundo, 13 de maio de 2019
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-24.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) CELESTINO MENEGHINI-OAB 10443)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE LUIZ RODRIGUES E DIEGO ROMANI DOS SANTOS (ADV(S) CELESTINO MENEGHINI-OAB 10443)
Vistos.
Intimem-se os prestadores de contas para que se manifestem no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o exame retro (fls. 334/346), consoante art.
35, §3º, I, da Res. TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Passo Fundo, 13 de maio de 2019
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 033ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-15.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) RAFAEL DADIA-OAB 70684 E
RODRIGO BORBA-OAB 80900)
RESPONSÁVEL(S) : ENIO LUIZ DE OLIVEIRA E DALTRO JOSE WESP (ADV(S) RAFAEL DADIA-OAB 70684 E RODRIGO BORBA-OAB
80900)
Vistos.
Intimem-se os prestadores de contas para que se manifestem no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o exame retro (fls. 104/115), consoante art.
35, §3º, I, da Res. TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Passo Fundo, 13 de maio de 2019
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 92-55.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE PASSO FUNDO - MDB (ADV(S) PAULO CESAR CALETTI-OAB 35426)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ANTONIO BUSI DE SEVERO E RUBEN JOSÉ MARTINS (ADV(S) PAULO CESAR CALETTI-OAB 35426),
ADROALDO LEÃO SOUTO
Vistos.
1. Declaro a revelia do tesoureiro de MDB, Adroaldo Leão Souto (vigência do órgão diretivo partidário de 30/08/2015 a 26/08/2017), nos termos
dos artigos 76, inciso II e 346 do CPC.
2. Intimem-se os prestadores de contas para que se manifestem no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o exame retro (fls. 253 a 255), consoante
art. 35, §3º, I, da Res. TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Passo Fundo, 13 de maio de 2019
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-69.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PETRY ANDRADE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) MARCIO ASSIS PATUSSI-OAB 55667)
RESPONSÁVEL(S) : CELMIRO MESQUITA, IRMA SILVEIRA ZOLET E AURO CANDIDO MARCOLAN (ADV(S) MARCIO ASSIS PATUSSIOAB 55667)
Vistos.
Defiro o pedido de prorrogação de prazo da fl. 58.
Passo Fundo, 13 de maio de 2019
RICARDO PETRY ANDRADE
Juiz Eleitoral da 033ª ZE

37ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 37 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-67.2019.6.21.0037
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA GAIER BALDINO
PARTIDO : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
RESPONSÁVEIS : DIRNEI DA MOTTA GREQUI E MARCELO SOUZA SOARES
ADV.: RODRIGO ROMEU ROLDÃO (OAB/RS 111.915)
Vistos.
Intime-se o órgão partidário para que se manifeste a respeito do relatório das fls. 55-57, no prazo de 20 (vinte) dias.
Após, retornem os autos ao examinador para continuidade do exame da prestação de contas.
Diligências legais.
Rio Grande, 13 de maio de 2019
FABIANA GAIER BALDINO
Juíza Eleitoral da 037ª ZE
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EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos1 e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, foram devidamente apresentadas.
Diante da ocorrência de movimentação financeira, verificada no extrato bancário referente ao período compreendido no exercício de 2017,
solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
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);
Conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão
(art. 29, IV da Resolução TSE n. 23.464/15);
Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15);
9. 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 acordos de que trata o art. 23 desta Resolução (art. 29, VIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
11. Relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham
efetivamente substituídos no exercício financeiro da prestação de contas (Resolução TSE n. 23.464/2015, art. 29, IX com alterações da
Resolução TSE n. 23.546/2017);
Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário (art. 29, X da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Doações Recebidas (art. 29, XI da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Obrigações a Pagar (art. 29, XII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Dívidas de Campanha (art. 29, XIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Receitas e Gastos (art. 29, XIV da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos, Comitês Financeiros e Diretórios
Partidários, identificando para cada destinatário a origem dos recursos distribuídos (art. 29, XV da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Contribuições Recebidas (art. 29, XVI da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e os a receber (art. 29, XVII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa (art. 29, XX 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);
Notas explicativas (art. 29, XXII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Rio Grande, 10 de Maio de 2019.
À consideração da EXMA. Sra. Juíza Eleitoral.
Alex Mendes de Oliveira
Examinador das Contas – 37ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 37 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 37-92.2018.6.21.0037
AÇÃO PENAL - ART. 350 CE - Crimes Eleitorais
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA GAIER BALDINO
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : BENITO DE OLIVEIRA GONÇALVES (ADV(S) MARIO GASPAR SAN MARTINS GOMES-OAB 12938)
Vistos.
Intime-se o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifique o descumprimento da condição de apresentação mensal em Juízo, bem como
retome os comparecimentos, sob pena de revogação do benefício.
Diligências legais.
Rio Grande, 13 de maio de 2019
FABIANA GAIER BALDINO
Juíza Eleitoral da 037ª ZE
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39ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 9/2019 - 39 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 197-82.2016.6.21.0039
EXECUÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Serviço da Justiça Eleitoral - Descumprimento da Proibição de Fornecimento de
Transporte ou Refeições a Eleitores - Artigo 11, iciso III, c/c artigo 5º, da Lei nº 6.091/1974
PROCEDÊNCIA: Rosário do Sul
JUIZ ELEITORAL: JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO
APENADO(S) : JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SEVERO (ADV(S) NAIALA MIRANDA ROSA-OAB 90991, NAIRADI DA SILVEIRA
MIRANDA-OAB 52497 E ROBERTO ALVES DE SOUZA-OAB 37348)
Vistos
Observo que após a manifestação do MP, houve o pagamento de algumas das penalidades pecuniárias. Demonstrando o interesse da parte
em prestar sua pena alternativa. Diante do fato de haver prestação de serviço a comunicade, inteme a entidade onde o serviço é prestado para
informar se o mesmo esta prestando, bem como apresentar a planilha de serviços prestados. Prazo para resposta: 10 dias.
Rosário do Sul, 13 de maio de 2019
JOSE LEONARDO NEUTZLING VALENTE
Juiz Eleitoral da 039ª ZE

41ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 08/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. LUCIANO BARCELOS COUTO, Juiz Eleitoral da 41ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Medianeira, 2053, em
Santa Maria, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§
da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2018 do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do(s) seguinte(s) partido(s):
- Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Silveira Martins.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar as prestações de contas e obter
cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. Findo o prazo retro, em 5 (cinco) dias, o
Ministério Público ou qualquer partido político, poderá impugnar a prestação de contas apresentada, relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Santa Maria-RS, 13 de maio de 2019.
Eu, Raquel Curto de Souza, Chefe de Cartório da 41ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. LUCIANO BARCELOS COUTO, Juiz Eleitoral da 41ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Medianeira, 2053, em
Santa Maria, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira relativa à Prestação de Contas Anual - Exercício 2018
do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira dos seguintes partidos:
- Partido Democrático Trabalhista – PDT do município de Silveira Martins, assinada pelos responsáveis Walter Antonio Celso Rizzatti e Elenice
Terezinha Weber;
- Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de Santa Maria, assinada pelos responsáveis Fabiano Pereira e Kleber Rogerio Colvero;
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Santa Maria-RS, 13 de maio de 2019.
Eu, Raquel Curto de Souza, Chefe de Cartório da 41ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral.
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42ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 010/2019
A Doutora Vanessa Lima Medeiros Trevisol, Juíza Eleitoral da 042ª Zona de Santa Rosa-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 Buenos Aires, n.º 919,
sala 102, em Santa Rosa, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95, art. 3
e Resolução TSE 23.546/2017, 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:
TUPARENDI/RS
Partido dos Trabalhadores – PT
Partido Democrático Trabalhista – PDT
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Santa Rosa - RS,08 de maio de 2019.
Eu, Carolina Giordani Kretzmann Watthier, Chefe de Cartório da 042ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 011/2019
A Doutora Vanessa Lima Medeiros Trevisol, Juíza Eleitoral da 042ª Zona de Santa Rosa-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 Buenos Aires, n.º 919,
sala 102, em Santa Rosa, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95, art. 3
e Resolução TSE 23.464/15, a "Declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência e movimentação de recursos no exercício financeiro de 2018.
Santa Rosa/RS
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB
Partido Solidariedade - SD
PRAZO: Após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos demais, com o prazo de 3
(três) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar ato que viole as
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Santa Rosa - RS, 08 de maio de 2019
Eu, Carolina Giordani Kretzmann Watthier, Chefe de Cartório da 042ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-50.2018.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Omissão - Eleições Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PT DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) MAGALI ANDRIELI THEOBALD-OAB 105878)
RESPONSÁVEL(S) : GLAITON TIZATTO DA SILVA E MARCIA ANDREZA MASIERO (ADV(S) MAGALI ANDRIELI THEOBALD-OAB 105878)
Vistos.
Intimem-se as partes para que, no prazo de 3 (três) dias, manifestem-seacerca do relatório para expedição de diligências, sob pena de
preclusão (artigo 72, § 1º daRes. TSE n. 23.553/2017).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, e não havendo novasirregularidades ou impropriedades sobre as quais os prestadores não
tenham tido aoportunidade de se manifestar, elabore-se parecer conclusivo (artigo 75 da Res. TSE n.23.553/2017) com posterior vista dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer noprazo de 2 (dois) dias (artigo 76 da Res. TSE n. 23.553/2017).
Após, voltem conclusos.
"RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
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, Quarta-feira, 15 de Maio de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 86, Página: 38

Prestação de contas entregue em 31/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas completo, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade
. Extrato das contas bancárias abertas em nome do partido, em especial daquela destinada à movimentação de Doações para Campanha
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
2.1. Do exame realizado na documentação apresentada e na prestação de contas eletrônica, constatou-se que o partido não abriu conta
bancária específica "Doações para Campanha" para movimentação de recursos de campanha, conforme determina o no art. 10, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.553/2017, abrangendo todo o período da campanha eleitoral. É dever do partido abrir conta bancária específica
dentro do prazo legal, vez que sua ausência impede a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. Registra-se que a abertura
de conta específica é obrigatória mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.
2.2. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
3. EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS E CONCLUSÃO DE EXAMES
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.553/2017, solicita-se a baixa dos autos em diligência, para que o partido acima
nominado, manifestando-se sobre as questões acima relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas acima relacionadas, no prazo de 03 (três) dias.
Registra-se que, caso seja necessária a alteração das peças, deve o partido efetuar novo envio do arquivo da prestação de contas pela
Internet, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem
como apresentar extrato da prestação de contas devidamente assinado, acompanhado de justificativa, nos termos do artigo 74 da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
São Francisco de Paula, 09 de maio de 2019.
Anelise Vidor de Castilhos
Servidora Requisitada"
São Francisco de Paula, 09 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 49ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-87.2018.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO PATRIOTA - PATRI - SÃO GABRIEL/RS (ADV(S) Haroldo Sanguinet Menezes - OAB/RS 37167)
RESPONSÁVEL(S) : DAGOBERTO CORREA MACHADO e MARCIA DUBOIS SUCHY (ADV(S) Haroldo Sanguinet Menezes - OAB/RS
37167)
Às partes.
De ordem da DRA. JULIANA NEVES CAPIOTTI, MMa. Juíza Eleitoral desta 049ª Zona, intimam-se as partes da abertura de vista para se
manifestarem no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 45, inciso VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017.

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-60.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: São Nicolau
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : DENILTON MORAES SILVA E EDILEUZA PELLENZ
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anual do Partido dos Trabalhadores (PT) de São Nicolau/RS, referente ao exercício financeiro de
2017.
O órgão provisório do partido possuía anotação de vigência no período de 22/09/2015 até 20/02/2018, conforme certidão de composição (fl.
03).
Devidamente notificados o partido e seus responsáveis (fls.05,06), quedaram-se inertes, sendo então determinada a imediata suspensão de
repasses do fundo partidário, e notificação do diretório estadual quanto da omissão das contas (fl.08).
Em razão da inércia das partes, apesar das diversas notificações (fls.05,06,10), foi declarada a revelia do partido, presidente e tesoureiro (fl.17)
Foi certificado pela unidade técnica o não recebimento de repasses do Fundo Partidário, emissão de recibos eleitorais, e extratos bancários
(fl.13)
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O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas, conforme parecer (fl.15).
Foi aberto vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados ao processo, decorrendo o prazo
in albis (fl. 18).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido dos Trabalhadores do município
de São Nicolau.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo ao mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Diante do cenário de completa omissão do órgão partidário e responsáveis financeiros, torna-se inviável a análise das contas da agremiação
em tela.
Acrescento que a falta de apresentação de contabilidade, além de ensejar o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 46,
inc. IV, al. “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15, acarreta a perda do direito de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto não
for regularizada a situação do partido político , à luz do disposto no art. 48 do mesmo diploma, verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Ainda, resta aplicável igualmente a suspensão da anotação ou registro do órgão partidário municipal , como penalidade adicional, na dicção do
art. 42, caput, da Resolução TSE n. 23.465/15. Por elucidativo, reproduzo o dispositivo:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas,até que seja regularizada a situação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Partido dos Trabalhadores, de São Nicolau, referente ao exercício financeiro de 2017, não
prestadas, com fulcro no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em São Nicolau/RS,
conforme art. 42, da Resolução TSE 23.465/2015.
Publique-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado:
a) Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) Oficie-se ao TRE-RS comunicando a determinação de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido em tela;
Após, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 14 de maio de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-82.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caibaté
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL(S) : ANTÔNIO ADILSON DE LIMA E ROQUE DILMAR DE MATTOS PAQUEIRA
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Caibaté/RS, referente ao exercício financeiro
de 2017.
O órgão provisório do partido possuía anotação de vigência no período de 04/12/2013 até 30/05/2017, conforme certidão de composição (fl.
03).
Devidamente notificados o partido e seus responsáveis (fls.05,06), quedaram-se inertes, sendo então determinada a imediata suspensão de
repasses do fundo partidário, e notificação do diretório estadual quanto da omissão das contas (fl.09).
Em razão da inércia das partes, apesar das diversas notificações (fls.05,06,11), foi declarada a revelia do partido, presidente e tesoureiro (fl.18)
Foi certificado pela unidade técnica o não recebimento de repasses do Fundo Partidário, emissão de recibos eleitorais, e extratos bancários
(fl.14)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas, conforme parecer (fl.16).
Foi aberto vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados ao processo, decorrendo o prazo
in albis (fl. 19).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido Democrático Trabalhista do
município de Caibaté/RS.
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A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo ao mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Diante do cenário de completa omissão do órgão partidário e responsáveis financeiros, torna-se inviável a análise das contas da agremiação
em tela.
Acrescento que a falta de apresentação de contabilidade, além de ensejar o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 46,
inc. IV, al. “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15, acarreta a perda do direito de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto não
for regularizada a situação do partido político , à luz do disposto no art. 48 do mesmo diploma, verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Ainda, resta aplicável igualmente a suspensão da anotação ou registro do órgão partidário municipal , como penalidade adicional, na dicção do
art. 42, caput, da Resolução TSE n. 23.465/15. Por elucidativo, reproduzo o dispositivo:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas,até que seja regularizada a situação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Partido Democrático Trabalhista, de Caibaté, referente ao exercício financeiro de 2017, não
prestadas, com fulcro no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Caibaté/RS,
conforme art. 42, da Resolução TSE 23.465/2015.
Publique-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado:
a) Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) Oficie-se ao TRE-RS comunicando a determinação de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido em tela;
Após, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 14 de maio de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-75.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Bossoroca
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : VASCO ITAMAR NASCIMENTO RODRIGUES E JOÃO LUIZ MOREIRA RIBEIRO
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Bossoroca/RS, referente ao exercício financeiro de
2017.
O órgão provisório do partido possuía anotação de vigência no período de 15/01/2016 até 15/01/2017, conforme certidão de composição (fl.
03).
Devidamente notificados o partido e seus responsáveis (fls.05,06), quedaram-se inertes, sendo então determinada a imediata suspensão de
repasses do fundo partidário, e notificação do diretório estadual quanto da omissão das contas (fl.08).
Em razão da inércia das partes, apesar das diversas notificações (fls.05,06,15), foi declarada a revelia do partido, presidente e tesoureiro (fl.22)
Foi certificado pela unidade técnica o não recebimento de repasses do Fundo Partidário, emissão de recibos eleitorais, e movimentação de nos
extratos bancários (fl.18)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas, conforme parecer (fl.20).
Foi aberto vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados ao processo, decorrendo o prazo
in albis (fl. 23).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido Socialista Brasileiro do município
de Bossoroca.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo ao mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
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Em manifestação do Diretório Estadual (fl.11), é feito apenas ressalva de que estariam diligenciando na busca dos responsáveis, entretanto a
obrigação de apresentação das contas de partido que teve sua comissão extinta ou dissolvida é inerente a esfera partidária imediatamente
superior, conforme § 5º, art. 28, da Resolução TSE 23.464/2015.
Diante do cenário de completa omissão do órgão partidário e responsáveis financeiros, torna-se inviável a análise das contas da agremiação
em tela.
Acrescento que a falta de apresentação de contabilidade, além de ensejar o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 46,
inc. IV, al. “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15, acarreta a perda do direito de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto não
for regularizada a situação do partido político , à luz do disposto no art. 48 do mesmo diploma, verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Ainda, resta aplicável igualmente a suspensão da anotação ou registro do órgão partidário municipal , como penalidade adicional, na dicção do
art. 42, caput, da Resolução TSE n. 23.465/15. Por elucidativo, reproduzo o dispositivo:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas,até que seja regularizada a situação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Partido Socialista Brasileiro, de Bossoroca, referente ao exercício financeiro de 2017, não
prestadas, com fulcro no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Bossoroca/RS,
conforme art. 42, da Resolução TSE 23.465/2015.
Publique-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado:
a) Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) Oficie-se ao TRE-RS comunicando a determinação de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido em tela;
Após, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 14 de maio de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-45.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: São Nicolau
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
RESPONSÁVEL(S) : ROSANA NUNES SCHIAVO E NEIDE REGINA KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de São Nicolau/RS, referente ao
exercício financeiro de 2017.
O órgão provisório do partido possuía anotação de vigência no período de 07/10/2015 até 19/04/2017, conforme certidão de composição (fl.
03).
Devidamente notificados o partido e seus responsáveis (fls.05,06), quedaram-se inertes, sendo então determinada a imediata suspensão de
repasses do fundo partidário, e notificação do diretório estadual quanto da omissão das contas (fl.08).
Em razão da inércia das partes, apesar das diversas notificações (fls.05,06,10), foi declarada a revelia do partido, presidente e tesoureiro (fl.17)
Foi certificado pela unidade técnica o não recebimento de repasses do Fundo Partidário, emissão de recibos eleitorais, e extratos bancários
(fl.13)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas, conforme parecer (fl.15).
Foi aberto vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados ao processo, decorrendo o prazo
in albis (fl. 18).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido da Social Democracia Brasileira
do município de São Nicolau/RS.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo ao mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Diante do cenário de completa omissão do órgão partidário e responsáveis financeiros, torna-se inviável a análise das contas da agremiação
em tela.
Acrescento que a falta de apresentação de contabilidade, além de ensejar o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 46,
inc. IV, al. “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15, acarreta a perda do direito de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto não
for regularizada a situação do partido político , à luz do disposto no art. 48 do mesmo diploma, verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
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Ainda, resta aplicável igualmente a suspensão da anotação ou registro do órgão partidário municipal , como penalidade adicional, na dicção do
art. 42, caput, da Resolução TSE n. 23.465/15. Por elucidativo, reproduzo o dispositivo:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas,até que seja regularizada a situação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Partido da Social Democracia Brasileira, de São Nicolau, referente ao exercício financeiro de 2017,
não prestadas, com fulcro no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em São
Nicolau/RS, conforme art. 42, da Resolução TSE 23.465/2015.
Publique-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado:
a) Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) Oficie-se ao TRE-RS comunicando a determinação de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido em tela;
Após, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 14 de maio de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-97.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : DEM - DEMOCRATAS
RESPONSÁVEL(S) : MAILOR GUEDES FERNANDES E ANA SABRINA DAMIAN
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anual do Democratas (DEM) de São Luiz Gonzaga/RS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O órgão provisório do partido possuía anotação de vigência no período de 10/02/2017 até 31/12/2018, conforme certidão de composição (fl.
03).
Devidamente notificados o partido e seus responsáveis (fls.05,06), quedaram-se inertes, sendo então determinada a imediata suspensão de
repasses do fundo partidário, e notificação do diretório estadual quanto da omissão das contas (fl.08).
Em razão da inércia das partes, apesar das diversas notificações (fls.05,06,10), foi declarada a revelia do partido, presidente e tesoureiro (fl.17)
Foi certificado pela unidade técnica o não recebimento de repasses do Fundo Partidário, emissão de recibos eleitorais, e extratos bancários
(fl.13)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas, conforme parecer (fl.15).
Foi aberto vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados ao processo, decorrendo o prazo
in albis (fl. 18).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017, do Democratas do município de São Luiz
Gonzaga.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo ao mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Diante do cenário de completa omissão do órgão partidário e responsáveis financeiros, torna-se inviável a análise das contas da agremiação
em tela.
Acrescento que a falta de apresentação de contabilidade, além de ensejar o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 46,
inc. IV, al. “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15, acarreta a perda do direito de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto não
for regularizada a situação do partido político , à luz do disposto no art. 48 do mesmo diploma, verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Ainda, resta aplicável igualmente a suspensão da anotação ou registro do órgão partidário municipal , como penalidade adicional, na dicção do
art. 42, caput, da Resolução TSE n. 23.465/15. Por elucidativo, reproduzo o dispositivo:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas,até que seja regularizada a situação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Democratas, de São Luiz Gonzaga, referente ao exercício financeiro de 2017, não prestadas, com
fulcro no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Democratas (DEM) em São Luiz Gonzaga/RS, conforme art.
42, da Resolução TSE 23.465/2015.
Publique-se. Registre-se.
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Com o trânsito em julgado:
a) Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) Oficie-se ao TRE-RS comunicando a determinação de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido em tela;
Após, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 14 de maio de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-15.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Mato Queimado
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS
RESPONSÁVEL(S) : ORLANDO THOMAS E JÚLIO VALDOMIRO HIPPLER
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anual do Progressistas (PP) de Mato Queimado/RS, referente ao exercício financeiro de 2017.
O órgão provisório do partido possuía anotação de vigência no período de 01/06/2015 até 31/05/2017, conforme certidão de composição (fl.
03).
Devidamente notificados o partido e seus responsáveis (fls.05,06), quedaram-se inertes, sendo então determinada a imediata suspensão de
repasses do fundo partidário, e notificação do diretório estadual quanto da omissão das contas (fl.08).
Em razão da inércia das partes, apesar das diversas notificações (fls.05,06,10), foi declarada a revelia do partido, presidente e tesoureiro (fl.19)
Foi certificado pela unidade técnica o não recebimento de repasses do Fundo Partidário, emissão de recibos eleitorais, e movimentação de nos
extratos bancários (fl.13)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas, conforme parecer (fl.17).
Foi aberto vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados ao processo, decorrendo o prazo
in albis (fl. 19).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017, do Progressistas do município de Mato
Queimado.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo ao mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Em diligência realizada pelo examinador de contas (fl. 13), verificou-se a existência de duas contas bancárias registradas nos sistemas da
Justiça Eleitoral, contemplando o CNPJ da agremiação, entretanto não se verifica qualquer recebimento ou aplicação de recursos, mas,
somente, tarifas de manutenção de conta, conforme extrato eletrônico juntado aos autos (fls.14,15), razão pela qual, torna-se desnecessária
qualquer sanção pecuniária ou devolução de valores.
Diante do cenário de completa omissão do órgão partidário e responsáveis financeiros, torna-se inviável a análise das contas da agremiação
em tela.
Acrescento que a falta de apresentação de contabilidade, além de ensejar o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 46,
inc. IV, al. “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15, acarreta a perda do direito de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto não
for regularizada a situação do partido político , à luz do disposto no art. 48 do mesmo diploma, verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Ainda, resta aplicável igualmente a suspensão da anotação ou registro do órgão partidário municipal , como penalidade adicional, na dicção do
art. 42, caput, da Resolução TSE n. 23.465/15. Por elucidativo, reproduzo o dispositivo:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadualou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas,até que seja regularizada a situação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Progressistas, de Mato Queimado, referente ao exercício financeiro de 2017, não prestadas, com
fulcro no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Progressistas (PP) em Mato Queimado/RS, conforme art. 42,
da Resolução TSE 23.465/2015.
Publique-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado:
a) Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) Oficie-se ao TRE-RS comunicando a determinação de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido em tela;
Após, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 14 de maio de 2019
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THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-23.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Mato Queimado
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : BRUNO BIRCK E JULIA BENTZ
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anual do Partido dos Trabalhadores (PT) de Mato Queimado/RS, referente ao exercício financeiro
de 2017.
O órgão provisório do partido possuía anotação de vigência no período de 09/12/2013 até 23/06/2017, conforme certidão de composição (fl.
03).
Devidamente notificados o partido e seus responsáveis (fls.05,06), quedaram-se inertes, sendo então determinada a imediata suspensão de
repasses do fundo partidário, e notificação do diretório estadual quanto da omissão das contas (fl.08).
Em razão da inércia das partes, apesar das diversas notificações (fls.05,06,10), foi declarada a revelia do partido, presidente e tesoureiro (fl.17)
Foi certificado pela unidade técnica o não recebimento de repasses do Fundo Partidário, emissão de recibos eleitorais, e extratos bancários
(fl.13)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas, conforme parecer (fl.15).
Foi aberto vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados ao processo, decorrendo o prazo
in albis (fl. 18).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido dos Trabalhadores do município
de Mato Queimado.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo ao mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Diante do cenário de completa omissão do órgão partidário e responsáveis financeiros, torna-se inviável a análise das contas da agremiação
em tela.
Acrescento que a falta de apresentação de contabilidade, além de ensejar o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 46,
inc. IV, al. “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15, acarreta a perda do direito de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto não
for regularizada a situação do partido político , à luz do disposto no art. 48 do mesmo diploma, verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Ainda, resta aplicável igualmente a suspensão da anotação ou registro do órgão partidário municipal , como penalidade adicional, na dicção do
art. 42, caput, da Resolução TSE n. 23.465/15. Por elucidativo, reproduzo o dispositivo:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas,até que seja regularizada a situação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Partido dos Trabalhadores, de Mato Queimado, referente ao exercício financeiro de 2017, não
prestadas, com fulcro no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Mato Queimado/RS,
conforme art. 42, da Resolução TSE 23.465/2015.
Publique-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado:
a) Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) Oficie-se ao TRE-RS comunicando a determinação de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido em tela;
Após, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 14 de maio de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-38.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caibaté
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
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RESPONSÁVEL(S) : MARGARETE DA SILVA DE SOUZA E PEDRO ENIO LOPES DE OLIVEIRA
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Caibaté/RS, referente ao exercício
financeiro de 2017.
O órgão provisório do partido possuía anotação de vigência no período de 21/09/2015 até 19/04/2017, conforme certidão de composição (fl.
03).
Devidamente notificados o partido e seus responsáveis (fls.05,06), quedaram-se inertes, sendo então determinada a imediata suspensão de
repasses do fundo partidário, e notificação do diretório estadual quanto da omissão das contas (fl.08).
Em razão da inércia das partes, apesar das diversas notificações (fls.05,06,10), foi declarada a revelia do partido, presidente e tesoureiro (fl.18)
Foi certificado pela unidade técnica o não recebimento de repasses do Fundo Partidário, emissão de recibos eleitorais, contendo extrato
bancário (fl.13)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas, conforme parecer (fl.16).
Foi aberto vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados ao processo, decorrendo o prazo
in albis (fl. 19).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido da Social Democracia Brasileira
do município de Caibaté.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo ao mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Em diligência realizada pelo examinador de contas (fl. 13), verificou-se dois depósitos nos valores de R$ 350,00 e 240,00, entretanto foram
devidamente identificados com CPF, no extrato eletrônico juntado aos autos (fl.14), razão pela qual não caracteriza irregularidade para
aplicação de sanção pecuniária à agremiação, estando de acordo com o artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE 23.464/2015.
Diante do cenário de completa omissão do órgão partidário e responsáveis financeiros, torna-se inviável a análise das contas da agremiação
em tela.
Acrescento que a falta de apresentação de contabilidade, além de ensejar o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 46,
inc. IV, al. “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15, acarreta a perda do direito de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto não
for regularizada a situação do partido político , à luz do disposto no art. 48 do mesmo diploma, verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Ainda, resta aplicável igualmente a suspensão da anotação ou registro do órgão partidário municipal , como penalidade adicional, na dicção do
art. 42, caput, da Resolução TSE n. 23.465/15. Por elucidativo, reproduzo o dispositivo:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas,até que seja regularizada a situação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Partido da Social Democracia Brasileira, de Caibaté, referente ao exercício financeiro de 2017, não
prestadas, com fulcro no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em
Caibaté/RS, conforme art. 42, da Resolução TSE 23.465/2015.
Publique-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado:
a) Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) Oficie-se ao TRE-RS comunicando a determinação de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido em tela;
Após, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 14 de maio de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-08.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Bossoroca
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
RESPONSÁVEL(S) : JOCELIA DE FATIMA AVILA KERSCH E EDEMAR JUSTINO DA SILVA SANTOS
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anual do Partido Popular Socialista (PPS) de Bossoroca, referente ao exercício financeiro de 2017.
O órgão provisório do partido possuía anotação de vigência no período de 24/03/2014 até 30/09/2017, conforme certidão de composição (fl.
03).
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Devidamente notificados o partido e seus responsáveis (fls.05,06), quedaram-se inertes, sendo então determinada a imediata suspensão de
repasses do fundo partidário, e notificação do diretório estadual quanto da omissão das contas (fl.08).
Em razão da inércia das partes, apesar das diversas notificações (fls.05,06,10), foi declarada a revelia do partido, presidente e tesoureiro (fl.19)
Foi certificado pela unidade técnica o não recebimento de repasses do Fundo Partidário, emissão de recibos eleitorais, e extratos bancários
(fl.15)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas, conforme parecer (fl.17).
Foi aberto vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados ao processo, decorrendo o prazo
in albis (fl. 19).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido Republicano Brasileiro (PRB) do
município de São Nicolau.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo ao mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Quanto à comunicação frustrada da Carta de Notificação 011/2019 (fl.09,10), reputa-se válida a correspondência enviada para o endereço do
diretório estadual cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) (fl.13), uma vez que a atualização dos dados
cadastrais é inerente ao órgão partidário.
Diante do cenário de completa omissão do órgão partidário e responsáveis financeiros, torna-se inviável a análise das contas da agremiação
em tela.
Acrescento que a falta de apresentação de contabilidade, além de ensejar o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 46,
inc. IV, al. “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15, acarreta a perda do direito de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto não
for regularizada a situação do partido político , à luz do disposto no art. 48 do mesmo diploma, verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Ainda, resta aplicável igualmente a suspensão da anotação ou registro do órgão partidário municipal , como penalidade adicional, na dicção do
art. 42, caput, da Resolução TSE n. 23.465/15. Por elucidativo, reproduzo o dispositivo:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas,até que seja regularizada a situação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Partido Popular Socialista, de Bossoroca, referente ao exercício financeiro de 2017, não
prestadas, com fulcro no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Partido Popular Socialista (PPS) em Bossoroca/RS, conforme
art. 42, da Resolução TSE 23.465/2015.
Publique-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado:
a) Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) Oficie-se ao TRE-RS comunicando a determinação de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido em tela;
Após, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 14 de maio de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-90.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: São Nicolau
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : NERIELLY SANTOS DA CRUZ E FRANCIELE DE MIRANDA SIMON
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias anual do Partido Republicano Brasileiro (PRB)de São Nicolau/RS, referente ao exercício financeiro
de 2017.
O órgão provisório do partido possuía anotação de vigência no período de 22/08/2017 até 22/08/2018, conforme certidão de composição (fl.
03).
Devidamente notificados o partido e seus responsáveis (fls.06,07), quedaram-se inertes, sendo então determinada a imediata suspensão de
repasses do fundo partidário, e notificação do diretório estadual quanto da omissão das contas (fl.09).
Em razão da inércia das partes, apesar das diversas notificações (fls.06,07,11), foi declarada a revelia do partido, presidente e tesoureiro (fl.18)
Foi certificado pela unidade técnica o não recebimento de repasses do Fundo Partidário, emissão de recibos eleitorais, e extratos bancários
(fl.14)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação das contas, conforme parecer (fl.16).
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Foi aberto vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados ao processo, decorrendo o prazo
in albis (fl. 19).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido Republicano Brasileiro (PRB) do
município de São Nicolau.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo ao mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Diante do cenário de completa omissão do órgão partidário e responsáveis financeiros, torna-se inviável a análise das contas da agremiação
em tela.
Acrescento que a falta de apresentação de contabilidade, além de ensejar o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 46,
inc. IV, al. “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15, acarreta a perda do direito de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto não
for regularizada a situação do partido político , à luz do disposto no art. 48 do mesmo diploma, verbis:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Ainda, resta aplicável igualmente a suspensão da anotação ou registro do órgão partidário municipal , como penalidade adicional, na dicção do
art. 42, caput, da Resolução TSE n. 23.465/15. Por elucidativo, reproduzo o dispositivo:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas,até que seja regularizada a situação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Partido Republicano Brasileiro, de São Nicolau, referente ao exercício financeiro de 2017, não
prestadas, com fulcro no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Partido Republicano Brasileiro (PRB) em São Nicolau/RS,
conforme art. 42, da Resolução TSE 23.465/2015.
Publique-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado:
a) Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) Oficie-se ao TRE-RS comunicando a determinação de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido em tela;
Após, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 14 de maio de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 064/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-86.2018.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Nicolau
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO JOCELI CARDOSO DA SILVA E ANA PAULA DINIZ ALVARENGA (ADV(S) GILBERTO BATISTA DE MELOOAB 83665)
Vistos.
Considerando que os órgãos hierarquicamente superiores não se manifestaram, determino a intimação do Diretório Municipal e/ou seus
devedores solidários para que providenciem o recolhimento dos débitos em sua integralidade ao Tesouro Nacional, no prazo de quinze dias, ou
requeira seu parcelamento, nos termos da sentença (fls.46-49v.), sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados
de Órgãos e Entidades Federais (CADIN), conforme art. 13, II, da Resolução N. 298/17 TRE/RS.
Quanto ao requerimento de parcelamento de parte dos débitos (fl. 106), o Diretório deverá ser intimado em igual prazo (quinze dias), para que
diga a quantidade de parcelas pleiteadas, ficando desde já advertido que o prosseguimento da cobrança seguirá em relação a quantia de R$
158.028,09, nos termos da sentença, caso não seja feita quitação. Em relação a concessão de prazo para regularização das contas, resta
prejudicada a solicitação, em face do trânsito em julgado do autos (fl.97).
Diligências legais
São Luiz Gonzaga, 14 de maio de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
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54ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2019 - 54 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-02.2019.6.21.0054
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Fontoura Xavier
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT (ADV(S) MACARIO SERRANO ELIAS-OAB 027358)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA JOSÉ DA SILVA GODOY DA ROSA E JOAQUIM PEDRO DA SILVA GODOY DA ROSA (ADV(S) MACARIO
SERRANO ELIAS-OAB 027358)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo órgão definitivo do PARTIDO DOS TRABALHADORES –
PT do município de FONTOURA XAVIER, refente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fl. 11). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma
contestação quanto ao seu conteúdo.
Foi juntada manifestação técnica opinando pela regularidade das contas do partido (fls. 16-17).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 18).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, a Declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo órgão definitivo do PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT do município de FONTOURA XAVIER, devidamente apresentada pelo seu presidente e tesoureiro, gozando assim
presunção de veracidade. No mesmo sentido, a verificação realizada manifestou-se favoravelmente pela sua regularidade (fls. 16-17).
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério Público
Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do
município de FONTOURA XAVIER, relativas ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Soledade, 14 de maio de 2019
JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
Juiz Eleitoral da 054ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 54 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-84.2019.6.21.0054
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Herval
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) JOSÉ RICARDO PINTO-OAB 102.396)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMIR JOSÉ DI DOMENICO E JOSÉ LUIS VELERE DARTORA (ADV(S) JOSÉ RICARDO PINTO-OAB 102.396)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo órgão definitivo do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT do município de SÃO JOSÉ DO HERVAL, refente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fl. 11). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma
contestação quanto ao seu conteúdo.
Foi juntada manifestação técnica opinando pela regularidade das contas do partido (fls. 16-17).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 18).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, a Declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo órgão definitivo do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do município de SÃO JOSÉ DO HERVAL, devidamente apresentada pelo seu presidente e tesoureiro,
gozando assim presunção de veracidade. No mesmo sentido, a verificação realizada manifestou-se favoravelmente pela sua regularidade (fls.
16-17).
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério Público
Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
do município de SÃO JOSÉ DO HERVAL, relativas ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
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Após, não havendo recurso, arquive-se.
Soledade, 14 de maio de 2019
JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
Juiz Eleitoral da 054ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 54 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-17.2019.6.21.0054
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Herval
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR (ADV(S) JONES COLUSSI-OAB 62843)
RESPONSÁVEL(S) : LUISER MACHADO SOARES (ADV(S) JONES COLUSSI-OAB 62843), JOSI FATIMA GRANDO DO PRADO
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo órgão provisório do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR do
município de SÃO JOSÉ DO HERVAL, refente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fl. 12). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma
contestação quanto ao seu conteúdo.
Foi juntada manifestação técnica opinando pela regularidade das contas do partido (fls. 17-18).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 19).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, a Declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo órgão provisório do PARTIDO DA
REPÚBLICA – PR do município de SÃO JOSÉ DO HERVAL, devidamente apresentada pelo seu presidente e tesoureiro, gozando assim
presunção de veracidade. No mesmo sentido, a verificação realizada manifestou-se favoravelmente pela sua regularidade (fls. 17-18).
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério Público
Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR do município de
SÃO JOSÉ DO HERVAL, relativas ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Soledade, 14 de maio de 2019
JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
Juiz Eleitoral da 054ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 54 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-69.2019.6.21.0054
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Soledade
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) JOSÉ RICARDO PINTO-OAB 102.396)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS VIZZOTO E CLAIR CAMARGO DE OLIVEIRA (ADV(S) JOSÉ RICARDO PINTO-OAB 102.396)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo órgão provisório do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do município de SOLEDADE, refente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi devidamente publicada (fl. 12). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma
contestação quanto ao seu conteúdo.
Foi juntada manifestação técnica opinando pela regularidade das contas do partido (fls. 18-19).
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas prestadas (fl. 20).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
No presente caso, a Declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo órgão provisório do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do município de SOLEDADE, devidamente apresentada pelo seu presidente e tesoureiro, gozando
assim presunção de veracidade. No mesmo sentido, a verificação realizada manifestou-se favoravelmente pela sua regularidade (fls. 18-19).
Note-se, outrossim, que não houve impugnação à referida declaração no prazo assinalado pelo edital, nem oposição do Ministério Público
Eleitoral à aprovação das contas.
Nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe a sua aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do 45, VIII, 'a' da Resolução 23.546/2017, aprovo as contas anuais do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
– PSDB do município de SOLEDADE, relativas ao exercício 2018.
Publique-se no DEJERS.
Intimem-se.
Após, não havendo recurso, arquive-se.
Soledade, 14 de maio de 2019
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JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
Juiz Eleitoral da 054ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 213/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AIJE - 1140-51.2016.6.21.0055
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - Eleições - 1° Turno - Conduta Vedada a Agente Público - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE
MULTA - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
REPRESENTANTE(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : MAGALI VITORINA DA SILVA (ADV(S) JULIO CEZAR GARCIA JUNIOR-OAB 75972 E VINICIUS FELIPPE-OAB
93503)
Vistos.
Considerando o sobrestamento do feito, aguarde-se nova determinação TRE pelo prazo de 90 dias.
Expirado o prazo sem nova determinação, oficie-se ao TRE, solicitando informações quanto ao andamento do RCED n°2.15.2017.6.21.0055.
DL.
Taquara, 14 de maio de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-02.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Partido Socialista Brasileiro da Barra do Quaraí
PROCEDÊNCIA: Barra do Quaraí
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DA BARRA DO QUARAÍ RESPONSÁVEIS: MARCELE ROLIM SIMIONATO
(PRESIDENTE) E FRANCO JONAS DA ROSA (TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir da Informação 018/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Socialista Brasileiro –
PSB – da Barra do Quaraí quanto à prestação de contas relativa às Eleições Gerais de 2018.
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se aos autos
informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de contas não prestadas (fl. 20).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou o determinado pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, pelo art. 34 da Lei n. 9.096/95, bem
como pela Lei n. 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições de 2018.
O exame da prestação de contas tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades eleitorais, a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, mediante
avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pela agremiação partidária, nos termos da Resolução TSE 23.553/2017.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha. No tocante às Eleições Gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de
prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos partidários nacionais e
estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições de 2018.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03 dos autos o Presidente
do Partido Socialista Brasileiro da Barra do Quaraí é Marcele Rolim Simionato e o Tesoureiro é Franco Jonas da Rosa. O Tesoureiro foi
devidamente intimado para apresentação das contas por meio de Carta de Intimação nº 131/2018 (Aviso de Recebimento juntado aos autos
em 10/12/2018). Com relação à Presidente do Partido Político, conforme certidão expedida pelo Secretário de Diligências do Ministério Público
(fl. 12 dos autos), esta veio a falecer na data de 27/11/2018 e não houve a sua substituição como integrante da Agremiação Partidária no
Sistema de Informações da Justiça Eleitoral.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
não consta registro de recebimento ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas. Existe conta bancária
vinculada ao CNPJ do Partido Político, com data de abertura em 05/06/2014. Trata-se, no entanto, de conta bancária relativa ao exercício
financeiro, de movimentação ordinária de recursos e não de abertura específica para as Eleições Gerais 2018. Da análise, depreende-se que o
Partido Político em questão não abriu conta bancária para a movimentação de receitas financeiras de campanha eleitoral, em manifesta
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desconformidade com o art. 10 da Resolução TSE 23.553/2017. Ainda, conforme consulta extraída do Sistema de Prestação de Contas da
Justiça Eleitoral, o Partido Socialista Brasileiro apresenta situação de inadimplência na entrega das contas.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que acarretará ao partido a perda do direito de
repasse da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto perdurar a omissão, nos termos do
art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida e o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 77, inciso IV,
“a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro da Barra do Quaraí, relativas às
Eleições Gerais de 2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada, determinando a suspensão do
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada
a situação do partido político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à Presidência do TRE/RS.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-61.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Partido Republicano Brasileiro
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DE URUGUAIANA RESPONSÁVEIS: EFRAIM DA SILVA SALTZ (PRESIDENTE) E
LUIZ EDUARDO DE SOUZA DOS SANTOS(TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir da Informação 027/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Republicano Brasileiro –
PRB - de Uruguaiana quanto à prestação de contas relativa às Eleições Gerais de 2018.
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se aos autos
informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de contas não prestadas (fl. 26).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou o determinado pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, pelo art. 34 da Lei n. 9.096/95, bem
como pela Lei n. 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições de 2018.
O exame da prestação de contas tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades eleitorais, a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, mediante
avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pela agremiação partidária, nos termos da Resolução TSE 23.553/2017.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha. No tocante às Eleições Gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de
prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos partidários nacionais e
estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições de 2018.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03 dos autos o Presidente
do Partido Republicano Brasileiro de Uruguaiana é Efraim da Silva Saltz e o Tesoureiro é Luiz Eduardo de Souza dos Santos. Ambos foram
devidamente intimados para apresentação das contas, o Presidente do Partido por meio de Mandado de Intimação 011/2019 (juntado aos
autos na data de 03/04/2019) e o Tesoureiro, frustradas as tentativas por Carta de Intimação e Mandado Judicial, pela via editalícia, com prazo
de 20 (vinte) dias para manifestação (Edital de Notificação 015/2019, desafixado do mural na data de 29/04/2019). Entretanto, após o decurso
dos prazos fixados por este Juízo, estes permaneceram omissos no seu dever.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
não consta registro de recebimento ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas. Existe conta bancária
vinculada ao CNPJ do Partido Político, com data de abertura em 22/08/2018 (conta-corrente nº 0614009407), mas não constam lançamentos
nesta conta. Ainda, conforme consulta extraída do Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral, o Partido Republicano Brasileiro
apresenta situação de inadimplência na entrega das contas.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que acarretará ao partido a perda do direito de
repasse da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto perdurar a omissão, nos termos do
art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida e o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 77, inciso IV,
“a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro de Uruguaiana, relativas às
Eleições Gerais de 2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada, determinando a suspensão do
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada
a situação do partido político.
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Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à Presidência do TRE/RS.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-76.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Partido da República de Uruguaiana
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA DE URUGUAIANA RESPONSÁVEIS: RUDIMAR SANCHES DA SILVA (PRESIDENTE) E
ANDERSON PEREIRA DA SILVA(TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir da Informação 026/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido da República – PR de
Uruguaiana quanto à prestação de contas relativa às Eleições Gerais de 2018.
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se aos autos
informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de contas não prestadas (fl. 21-21 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou o determinado pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, pelo art. 34 da Lei n. 9.096/95, bem
como pela Lei n. 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições de 2018.
O exame da prestação de contas tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades e eleitorais,
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, mediante
avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pela agremiação partidária, nos termos da Resolução TSE 23.553/2017.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha. No tocante às Eleições Gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de
prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos partidários nacionais e
estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições de 2018.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03 dos autos o Presidente
do Partido da República de Uruguaiana é Rudimar Sanches da Silva e o Tesoureiro é Anderson Pereira da Silva. Ambos foram devidamente
intimados para apresentação das contas, por meio de Mandado Judicial nº 017/2019 e 018/2019, cumpridos positivo por oficial de Justiça e
juntados aos autos em 18 e 21 de fevereiro de 2019, respectivamente. Entretanto, após o decurso do prazo de 3 (três) dias, estes
permaneceram omissos no seu dever.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
não consta registro de recebimento ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas. Existe conta bancária
vinculada ao CNPJ do Partido Político, com data de abertura em 01/10/2018, mas não constam lançamentos nesta conta. Ainda, conforme
consulta extraída do Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral, o Partido da República apresenta situação de inadimplência na
entrega das contas.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que acarretará ao partido a perda do direito de
repasse da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto perdurar a omissão, nos termos do
art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida e o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 77, inciso IV,
“a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido da República – PR de Uruguaiana, relativas às Eleições
Gerais de 2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada, determinando a suspensão do recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à Presidência do TRE/RS.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-91.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Partido Progressista de Uruguaiana
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA DE URUGUAIANA RESPONSÁVEIS: RÉGIS CLEBER DE OLIVEIRA LIMA (PRESIDENTE) E
FRANCISCO RENATO RODRIGUES(TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir da Informação 025/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Progressista – PP de
Uruguaiana quanto à prestação de contas relativa às Eleições Gerais de 2018.
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se aos autos
informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de contas não prestadas (fl. 19-19 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou o determinado pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, pelo art. 34 da Lei n. 9.096/95, bem
como pela Lei n. 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições de 2018.
O exame da prestação de contas tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades e eleitorais,
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, mediante
avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pela agremiação partidária, nos termos da Resolução TSE 23.553/2017.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha. No tocante às Eleições Gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de
prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos partidários nacionais e
estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições de 2018.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03 dos autos o Presidente
do Partido Progressistas de Uruguaiana é Régis Cléber de Oliveira Lima e o Tesoureiro é Francisco Renato Rodrigues. Ambos foram
devidamente intimados para apresentação das contas, por meio de Carta de Intimação 149/2018 (Aviso de Recebimento juntado à fl. 05 dos
autos) e Mandado Judicial nº 006/2019, cumprido positivo por oficial de Justiça. Entretanto, após o decurso do prazo de 3 (três) dias, estes
permaneceram omissos no seu dever.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
não consta registro de recebimento ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas. Existem 3 (três) contas
bancárias vinculadas ao CNPJ do Partido Político, com data de abertura em 02/08/2018 (conta-corrente nº 0604470 e conta-corrente nº
06044518) e 15/08/2018 (conta-corrente nº 614003506), mas não constam lançamentos nestas contas. Ainda, conforme consulta extraída do
Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral, o Partido Progressistas apresenta situação de inadimplência na entrega das contas.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que acarretará ao partido a perda do direito de
repasse da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto perdurar a omissão, nos termos do
art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida e o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 77, inciso IV,
“a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Progressistas de Uruguaiana, relativas às Eleições Gerais
de 2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada, determinando a suspensão do recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a situação do partido
político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à Presidência do TRE/RS.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-39.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Partido Social Democrático de Uruguaiana
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE URUGUAIANA RESPONSÁVEIS: LOECI GONÇALVES ALBECHE (PRESIDENTE) E
LUIS OSORIO BLANCO DE MORAES(TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir da Informação 022/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Social Democrático –
PSD de Uruguaiana quanto à prestação de contas relativa às Eleições Gerais de 2018.
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Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se aos autos
informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de contas não prestadas (fl. 19-19 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou o determinado pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, pelo art. 34 da Lei n. 9.096/95, bem
como pela Lei n. 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições de 2018.
O exame da prestação de contas tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades eleitorais, a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, mediante
avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pela agremiação partidária, nos termos da Resolução TSE 23.553/2017.
A Legislação Eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha. No tocante às Eleições Gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de
prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos partidários nacionais e
estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições de 2018.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03 dos autos o Presidente
do Partido Social Democrático de Uruguaiana é Loeci Gonçalves Albeche e o Tesoureiro é Luis Osório Blanco de Moraes. Ambos foram
devidamente intimados para apresentação das contas, por meio de Carta de Intimação 139/2018 (Aviso de Recebimento juntado à fl. 05 dos
autos) e Mandado Judicial nº 016/2019, cumprido positivo por oficial de Justiça e juntado aos autos em 26/02/2019. Entretanto, após o decurso
do prazo de 3 (três) dias, estes permaneceram omissos no seu dever.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
não consta registro de recebimento ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas. Existe conta bancária
vinculada ao CNPJ do Partido Político, com data de abertura em 28/08/2018, mas não constam lançamentos nesta conta. Ainda, conforme
consulta extraída do Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral, o Partido Social Democrático apresenta situação de inadimplência
na entrega das contas.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que acarretará ao partido a perda do direito de
repasse da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto perdurar a omissão, nos termos do
art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida e o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 77, inciso IV,
“a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Democrático de Uruguaiana, relativas às Eleições
Gerais de 2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada, determinando a suspensão do recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à Presidência do TRE/RS.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 078/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-31.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO PODEMOS - PODE - DE URUGUAIANA RESPONSÁVEIS: ROZÉLIO CAMARGO DOS SANTOS JÚNIOR
(PRESIDENTE) E FERNANDO FLORENCE LISBOA (TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir da Informação 030/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Podemos de Uruguaiana
quanto à prestação de contas relativa às Eleições Gerais de 2018.
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se aos autos
informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de contas não prestadas (fl. 23).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou o determinado pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, pelo art. 34 da Lei n. 9.096/95, bem
como pela Lei n. 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições de 2018.
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O exame da prestação de contas tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades e eleitorais,
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, mediante
avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pela agremiação partidária, nos termos da Resolução TSE 23.553/2017.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha. No tocante às Eleições Gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de
prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos partidários nacionais e
estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições de 2018.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03 dos autos o Presidente
do Partido Podemos de Uruguaiana é Rozélio Camargo dos Santos Júnior e o Tesoureiro é Fernando Florence Lisboa. Foram efetivadas
tentativas de localização dos Representantes Partidários para apresentação das contas, por meio de Cartas de Intimação 157/2018 e
158/2018, ambas com retorno frustrado pelos Correios, e Mandados de Intimação 022/2019 e 023/2019, tendo sido cumprido positivo apenas o
Mandado enviado ao Tesoureiro do Partido. Assim, diante da impossibilidade de notificação do Presidente Rozélio Camargo dos Santos Júnior,
determinou-se a publicação de Edital 011/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, com prazo de 20 (vinte) dias para manifestação.
Decorrido o lapso temporal e desafixado o Edital do Mural Cartorário na data de 29/04/2019, nada chegou ao conhecimento desta Justiça
especializada.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
não consta registro de recebimento ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas. Não há conta bancária
vinculada ao Partido Político em questão e resta verificado que este se encontra em situação “suspenso” por não informar o número do CNPJ
no prazo de 30 (trinta) dias de sua anotação. Ainda, conforme consulta extraída do Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral, o
Partido Podemos apresenta situação de inadimplência na entrega das contas.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que acarretará ao partido a perda do direito de
repasse da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto perdurar a omissão, nos termos do
art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida e o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 77, inciso IV,
“a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Podemos de Uruguaiana, relativas às Eleições Gerais de
2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada, determinando a suspensão do recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a situação do partido
político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à Presidência do TRE/RS.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 079/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 1-53.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DA BARRA DO QUARAÍ - RESPONSÁVEIS: MÁRIO GUILHERME JOVANOVICHS
SCAPIN (PRESIDENTE) E ENEIAS FONSECA DE LIMA (TESOUREIRO) (ADV(S) JOSÉ NERY CORRÊA PEREIRA JR.-OAB 69253)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista da Barra do Quaraí relativa às Eleições Gerais de 2018. O
partido constituiu advogado (fl. 03) e o Cartório Eleitoral juntou certidão com a composição completa do Diretório Municipal (fl. 13).
O Partido apresentou as contas na data de 14 de dezembro de 2018, fora do prazo estipulado pela Legislação Eleitoral, na Resolução TSE
23.553/2017.
Foi publicado o Edital nº 001/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 28/01/2019 (fl. 15), facultando a qualquer interessado a
possibilidade de impugnação das contas de campanha no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações (certidão
de fl. 19).
Expedido o Procedimento Técnico de Exame das Contas de Campanha (fl. 20) e detectada irregularidade grave, manifestou-se a unidade
técnica pela intimação do Partido Político para que sanasse a inconsistência, no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo para a
apresentação de esclarecimentos, nada foi juntado aos autos.
Elaborado Parecer Técnico Conclusivo, diante da ausência de peça elementar para a formalização da Prestação de Contas, a unidade
responsável pela análise técnica emitiu parecer pela sua não prestação.
O Ministério Público Eleitoral posicionou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pelo consequente julgamento de contas não
prestadas (fl. 32-32 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou o determinado pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, pelo art. 34 da Lei n. 9.096/95, bem
como pela Lei n. 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições de 2018.
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O exame da prestação de contas tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades e eleitorais,
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, mediante
avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pela agremiação partidária, nos termos da Resolução TSE 23.553/2017.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha. No tocante às Eleições Gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de
prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos partidários nacionais e
estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições de 2018.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fl. 13 dos autos o Presidente
do Partido Democrático Trabalhista da Barra do Quaraí é Mário Guilherme Jovanovichs Scapin e o Tesoureiro é Eneias Fonseca de Lima.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
o Extrato da Prestação de Contas apresentada nos autos não é do Partido Democrático Trabalhista (fls. 04-07) da Barra do Quaraí, mas do
Partido dos Trabalhadores do município em questão. Ainda, conforme consulta extraída do Sistema de Prestação de Contas da Justiça
Eleitoral, o Partido Democrático Trabalhista apresenta situação de inadimplência na entrega das contas.
Devidamente intimado o Partido Político e responsáveis, mediante publicação de Nota de Expediente nº 016/2019 ao procurador constituído
nos autos, em 18/02/2019, permaneceram as partes silentes no seu dever de prestar esclarecimentos à Justiça Eleitoral.
Não se desconhece do fato de que o Partido Político juntou aos autos os extratos bancários (fls. 08-10); no entanto, em consulta ao Sistema de
Prestação de Contas Anuais – SPCA – evidenciou-se que é a mesma conta bancária da Prestação de Contas Anual: conta-corrente nº
614021709, movimentação financeira que não está sob análise na Prestação de Contas específica das Eleições Gerais de 2018. Ainda, após
verificação no Sistema Eleitoral pertinente, restou claro que o Partido Democrático Trabalhista não abriu conta bancária específica em relação
às Eleições de 2018, em manifesta desconformidade com o que determina o art. 10 e seguintes da Resolução TSE 23.553/2017.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que acarretará ao partido a perda do direito de
repasse da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto perdurar a omissão, nos termos do
art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida e o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 77, inciso IV,
“a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista da Barra do Quaraí, relativas às
Eleições Gerais de 2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada, determinando a suspensão do
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada
a situação do partido político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à Presidência do TRE/RS.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-54.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Partido Socialista Brasileiro de Uruguaiana
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE URUGUAIANA RESPONSÁVEIS: RENATO JORGE TRINDADE CORRÊA
(PRESIDENTE) E JOSÉ ANTÔNIO BORGES(TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir da Informação 021/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Socialista Brasileiro –
PSB de Uruguaiana quanto à prestação de contas relativa às Eleições Gerais de 2018.
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se aos autos
informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de contas não prestadas (fl. 27).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou o determinado pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, pelo art. 34 da Lei n. 9.096/95, bem
como pela Lei n. 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições de 2018.
O exame da prestação de contas tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades e eleitorais,
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, mediante
avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pela agremiação partidária, nos termos da Resolução TSE 23.553/2017.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha. No tocante às Eleições Gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de
prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos partidários nacionais e
estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições de 2018.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03 dos autos o Presidente
do Partido Socialista Brasileiro de Uruguaiana é Renato Jorge Trindade Corrêa e o Tesoureiro é José Antônio Borges. Foram efetivadas
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tentativas de localização dos Representantes Partidários para apresentação das contas, por meio de Cartas de Intimação 133/2018 e
135/2018, ambas com retorno frustrado pelos Correios, e Mandados de Intimação 024/2019 e 025/2019, cumpridos negativo por Oficial de
Justiça. Assim, diante da impossibilidade de notificação dos Membros da Agremiação Partidária, determinou-se a publicação de Edital
012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, com prazo de 20 (vinte) dias para manifestação. Decorrido o lapso temporal e desafixado o
Edital do Mural Cartorário na data de 29/04/2019, nada chegou ao conhecimento desta Justiça especializada.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
não consta registro de recebimento ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas. Ainda, em consulta ao
Sistema, verificou-se a inexistência de conta bancária vinculada ao CNPJ do Partido Político, concluindo-se pela não observância do disposto
no art. 10 da Resolução TSE 23.553/2017. Ainda, conforme consulta extraída do Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral, o
Partido Socialista Brasileiro apresenta situação de inadimplência na entrega das contas.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que acarretará ao partido a perda do direito de
repasse da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto perdurar a omissão, nos termos do
art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida e o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 77, inciso IV,
“a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro de Uruguaiana, relativas às Eleições
Gerais de 2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada, determinando a suspensão do recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à Presidência do TRE/RS.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-16.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DE URUGUAIANA RESPONSÁVEIS: JOSIELE SILVA DA SILVA (PRESIDENTE) E JOÃO
CARLOS SILVEIRA INÁCIO(TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir da Informação 031/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Trabalhista Cristão – PTC
de Uruguaiana quanto à prestação de contas relativa às Eleições Gerais de 2018.
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se aos autos
informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de contas não prestadas (fl. 26).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou o determinado pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, pelo art. 34 da Lei n. 9.096/95, bem
como pela Lei n. 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições de 2018.
O exame da prestação de contas tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades e eleitorais,
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, mediante
avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pela agremiação partidária, nos termos da Resolução TSE 23.553/2017.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha. No tocante às Eleições Gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de
prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos partidários nacionais e
estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições de 2018.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03 dos autos o Presidente
do Partido Trabalhista Cristão de Uruguaiana é Josiele Silva da Silva e o Tesoureiro é João Carlos Silveira Inácio. Foram efetivadas tentativas
de localização dos Representantes Partidários para apresentação das contas, por meio de Cartas de Intimação 160/2018 e 162/2018, ambas
com retorno frustrado pelos Correios, e Mandados de Intimação 026/2019 e 027/2019, cumpridos negativo por Oficial de Justiça. Assim, diante
da impossibilidade de notificação dos Membros da Agremiação Partidária, determinou-se a publicação de Edital 010/2019 no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral, com prazo de 20 (vinte) dias para manifestação. Decorrido o lapso temporal e desafixado o Edital do Mural Cartorário na
data de 29/04/2019, nada chegou ao conhecimento desta Justiça especializada.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
não consta registro de recebimento ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas. Não há conta bancária
vinculada ao Partido Político em questão e resta verificado que este se encontra em situação “suspenso” por não informar o número do CNPJ
no prazo de 30 (trinta) dias de sua anotação. Ainda, conforme consulta extraída do Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral, o
Partido Trabalhista Cristão apresenta situação de inadimplência na entrega das contas.
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Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que acarretará ao partido a perda do direito de
repasse da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto perdurar a omissão, nos termos do
art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida e o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 77, inciso IV,
“a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista Cristão de Uruguaiana, relativas às Eleições
Gerais de 2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada, determinando a suspensão do recebimento de
recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão do registro do órgão de direção municipal, enquanto não for regularizada a situação do
partido político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos do Fundo
Partidário e comunique-se a suspensão do registro do órgão municipal à Presidência do TRE/RS.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-07.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE
RESPONSÁVEL(S) : DANIEL ISBARROLA NUNES (PRESIDENTE) E EUGENIO ARTUR CASSOL RODRIGRES (TESOUREIRO) (ADV(S)
ANTONIO EVERARDO PINTO BERMUDEZ-OAB 18574, CESAR GUSTAVO DE SOUZA-OAB 67016 E FRANCISCO DE ASSIS PINTO
BERMUDEZ-OAB 7471)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO SOLIDARIEDADE do Município de URUGUAIANA para o exercício fiscal do ano de 2017. Foi
autuado processo a partir da Informação 051/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação de contas
e juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se aos autos
informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente não prestação das contas (fl. 27 dos
autos).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95,
art. 32, caput).
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei 9096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE 23.464/2015, e disposições processuais da Resolução TSE 23.546/2017, de forma a verificar a origem das receitas do partido político e a
consequente destinação de suas despesas.
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03 dos autos o Presidente
do Partido Solidariedade de Uruguaiana é Daniel Isbarrola Nunes e o Tesoureiro é Eugênio Artur Cassol Rodrigues. Ambos foram devidamente
intimados para apresentação das contas, por meio de Mandado de Intimação 019/2019 e 020/2019. Às fls. 12-14 dos autos, os Representantes
Partidários apresentaram manifestação por meio de procurador constituído, alegando a inexistência de movimentação financeira no exercício
fiscal em questão. Intimados para regularizar a Representação Processual do Partido Político, tendo em vista que é parte no Processo de
Prestação de Contas, e para acostar a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira nos exatos termos determinados pelo art. 28, § 3º
da Resolução TSE 23.546/2017, estes permaneceram omissos no seu dever.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
não consta registro de recebimento ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas (certidão de fl. 24). O
Partido Solidariedade encontra-se em situação suspenso por não informar o número de CNPJ no prazo de 30 (trinta) dias da sua anotação,
assim inexiste conta bancária vinculada ao Partido Político, não constando extratos bancários para o exercício financeiro em análise.
DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS
O PARTIDO SOLIDARIEDADE, mesmo após notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2017 ou a demonstração da
ausência de movimentação de recursos, não apresentou sua documentação contábil, mantendo sua omissão quanto ao escopo das finanças
do partido.
Reitere-se que a documentação solicitada é imprescindível para que o Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
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efetuada. Ainda, não houve o recebimento pelo Cartório Eleitoral da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art.
28, § 3º e incisos da Resolução TSE 23.464/2015 relativa ao ano fiscal de 2017 e ao partido político em questão.
Trata-se de inconsistência grave, caracterizada pela omissão de informações à Justiça Eleitoral, o que impede a efetiva fiscalização das contas
partidárias, geradora do julgamento pela sua NÃO PRESTAÇÃO.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida, o parecer emitido pelo Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo
Cartório Eleitoral, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOLIDARIEDADE de Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2017,
em conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-53.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO PATRIOTA DE URUGUAIANA - RESPONSÁVEIS: JUCEMAR NUNES CAMORETTO (PRESIDENTE) E ANA
FLORINDA CASSANI DA SILVA (TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO PATRIOTA do Município de URUGUAIANA para o exercício fiscal do ano de 2017. Foi autuado
processo a partir da Informação 035/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação de contas e
juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se aos autos
informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente não prestação das contas (fl. 15 dos
autos).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95,
art. 32, caput).
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei 9096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE 23.464/2015, e disposições processuais da Resolução TSE 23.546/2017, de forma a verificar a origem das receitas do partido político e a
consequente destinação de suas despesas.
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03 dos autos o Presidente
do Partido Patriota de Uruguaiana é Jucemar Nunes Camoretto e o Tesoureiro é Ana Florinda Cassani da Silva. Ambos foram devidamente
intimados para apresentação das contas, por meio de Cartas de Intimação 216/2018, 217/2018 e 218/2018 (Avisos de Recebimento juntados
às fls. 05 e 06 dos autos). Entretanto, após o decurso do prazo de 3 (três) dias, estes permaneceram omissos no seu dever.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
não consta registro de recebimento ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas (certidão de fl. 08). Inexiste
conta bancária vinculada ao CNPJ do Partido Político, não constando extratos bancários relativos ao Partido Patriota para o exercício
financeiro em análise.
DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS
O PARTIDO PATRIOTA, mesmo após notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2017, não apresentou sua
documentação contábil, mantendo sua omissão quanto ao escopo das finanças do partido.
Reitere-se que a documentação solicitada é imprescindível para que o Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada. Ainda, não houve o recebimento pelo Cartório Eleitoral de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art.
28, § 3º e incisos da Resolução TSE 23.464/2015 relativa ao ano fiscal de 2017 e ao partido político em questão.
Trata-se de inconsistência grave, caracterizada pela omissão de informações à Justiça Eleitoral, o que impede a efetiva fiscalização das contas
partidárias, geradora do julgamento pela sua NÃO PRESTAÇÃO.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida, o parecer emitido pelo Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo
Cartório Eleitoral, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO PATRIOTA de Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2017, em
conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
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Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-37.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE (PV)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO DA ROSA VARGAS (PRESIDENTE) E ROBERTO VARGAS JUNIOR (TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO VERDE do Município de URUGUAIANA para o exercício fiscal do ano de 2017. Foi autuado
processo a partir da Informação 049/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação de contas e
juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se aos autos
informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente não prestação das contas (fl. 25 dos
autos).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95,
art. 32, caput).
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei 9096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE 23.464/2015, e disposições processuais da Resolução TSE 23.546/2017, de forma a verificar a origem das receitas do partido político e a
consequente destinação de suas despesas.
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03 dos autos o Presidente
do Partido Verde de Uruguaiana é Paulo Roberto da Rosa Vargas e o Tesoureiro é Roberto Vargas Júnior. Ambos foram devidamente
intimados para apresentação das contas, o Presidente do Partido por meio de Mandado de Intimação 007/2019 (juntado aos autos na data de
19/03/2019) e o Tesoureiro pela via editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias para manifestação (Edital de Notificação 008/2019, publicado em
27/03/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS e desafixado do mural do Cartório em 23/04/2019). Entretanto, após o decurso
dos prazos fixados por este Juízo, estes permaneceram omissos no seu dever.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – constatou-se a inexistência de conta bancária vinculada ao número de
CNPJ atribuído ao Partido Verde: 03.976.716/0001-17, não constando extratos bancários relativos ao Partido Político para o exercício
financeiro em questão – Exercício Financeiro de 2017 – e não há informação sobre a emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário.
DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS
O PARTIDO VERDE, mesmo após notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2017, não apresentou sua
documentação contábil, mantendo sua omissão quanto ao escopo das finanças do partido.
Reitere-se que a documentação solicitada é imprescindível para que o Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada. Ainda, não houve o recebimento pelo Cartório Eleitoral de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art.
28, § 3º e incisos da Resolução TSE 23.464/2015 relativa ao ano fiscal de 2017 e ao partido político em questão.
Trata-se de inconsistência grave, caracterizada pela omissão de informações à Justiça Eleitoral, o que impede a efetiva fiscalização das contas
partidárias, geradora do julgamento pela sua NÃO PRESTAÇÃO.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida, o parecer emitido pelo Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo
Cartório Eleitoral, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO VERDE de Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2017, em
conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-10.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - DE URUGUAIANA E RESPONSÁVEIS:EDSON MARIÃO DE
OLIVEIRA PITUCO (PRESIDENTE), EVERSON LUIZ RODRIGUES TUNES(TESOUREIRO) (ADV(S) LUIZ ALBERTO PIROTTI-OAB 5358)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO do Município de URUGUAIANA referente às
Eleições Gerais 2018. O partido político constituiu advogado (fls. 07 e 27) e o Cartório Eleitoral juntou certidão (fls. 10) com a composição
completa do Diretório Municipal.
Foi publicado o Edital nº 044/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 19/11/2019 (fls. 11-12), facultando a qualquer interessado a
possibilidade de impugnação das contas de campanha no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações (certidão
de fl. 21).
Expedido o Procedimento Técnico de Exame das Contas de Campanha (fls. 28-29), e constatada a ausência de peças essenciais à análise e
fiscalização da movimentação financeira eventualmente existente no período eleitoral, a agremiação partidária foi intimada a integralizar a
documentação com a finalidade de regularizar a Prestação de Contas, no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo determinado no
despacho de fls. 30, não houve manifestação do Partido Político.
Elaborado Parecer Técnico Conclusivo (fls. 35-36), considerando a ausência de peças obrigatórias e irregularidades que comprometem a
integralidade das contas, manifestou-se a unidade técnica pela desaprovação das contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo acolhimento integral do expediente técnico e pela consequente desaprovação das contas (fl.
38-38 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar contas da Campanha Eleitoral de 2018, apresentadas por Partido Político.
A análise técnica das contas observou o determinado pela Lei nº 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições de 2018, estando as suas peças devidamente assinadas.
Não houve impugnação.
Realizado o Exame das Contas, foi apurada omissão quanto à entrega da Prestação de Contas Parcial. De acordo com art. 50 da Resolução
TSE 23.553/2017, os partidos políticos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º), o relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os
gastos realizados. Assim, conforme § 4º do referido artigo, a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, não foram apresentadas peças obrigatórias, essenciais ao exame da movimentação financeira
eventualmente existente no período de campanha eleitoral. Embora a prestação de contas tenha sido apresentada sem movimentação de
recursos financeiros, não foram apresentados extratos bancários ou declaração emitida pelo banco certificando e corroborando o alegado.
Ainda, não há conta bancária cadastrada no Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral para as Eleições Gerais 2018.
Devidamente intimado mediante publicação de Nota de Expediente 014/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, não houve a
manifestação do Partido Político. Trata-se de inconsistência grave pois, de acordo com o art. 10 da Resolução TSE 23.553/2017, é obrigatória
para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil até o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Ainda, a exigência prevista
neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros durante a campanha eleitoral.
Imprescindível, assim, a abertura de conta-corrente e o fornecimento dos extratos bancários para que haja o completo exercício da fiscalização
pela Justiça Eleitoral, eis que se trata de informação imprescindível à análise das contas. A ausência da documentação requerida compromete
sobremaneira a confiabilidade e consistência das contas, geradora do julgamento pela sua desaprovação.
Assim, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabível a desaprovação das contas, eis que constatadas falhas que
comprometem a sua regularidade.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida, o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral e a verificação de falhas que
comprometem a regularidade das contas, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de
Uruguaiana, relativas às Eleições Gerais 2018, em conformidade com o art. 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-23.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DE URUGUAIANA - RS DILAH GONÇALVES DE ALMEIDA (PRESIDENTE)
NELSON GONÇALVES DE ALMEIDA (TESOUREIRO)
Adv.: JOSÉ LUÍS BLASZAK oab/rs 107.055-A
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA do Município de URUGUAIANA referente às Eleições Gerais 2018. O
partido político constituiu advogado (fls. 02 e 14-15) e o Cartório Eleitoral juntou certidão (fls. 11) com a composição completa do Diretório
Municipal.
Foi publicado o Edital nº 014/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 05/04/2019 (fl. 27), facultando a qualquer interessado a
possibilidade de impugnação das contas de campanha no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações (certidão
de fl. 31).
Expedido o Procedimento Técnico de Exame das Contas de Campanha (fls. 16-17), e constatada a ausência de peças essenciais à análise e
fiscalização da movimentação financeira eventualmente existente no período eleitoral, a agremiação partidária foi intimada a integralizar a
documentação com a finalidade de regularizar a Prestação de Contas, no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo, não houve manifestação
do Partido Político.
Elaborado Parecer Técnico Conclusivo (fls. 22-23), considerando a ausência de peças obrigatórias e irregularidades que comprometem a
integralidade das contas, manifestou-se a unidade técnica pela desaprovação das contas do Partido Popular Socialista.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo acolhimento integral do expediente técnico e pela consequente desaprovação das contas (fl.
25-25 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar contas da Campanha Eleitoral de 2018, apresentadas por Partido Político.
A análise técnica das contas observou o determinado pela Lei nº 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas Eleições de 2018, estando as suas peças devidamente assinadas.
Não houve impugnação.
Realizado o Exame das Contas, foi apurada omissão quanto à entrega da Prestação de Contas Parcial. De acordo com art. 50 da Resolução
TSE 23.553/2017, os partidos políticos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º), o relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os
gastos realizados. Assim, conforme § 4º do referido artigo, a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. Ainda, a Prestação de Contas Final foi entregue
somente em 07/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
“Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação
financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
I – o candidato que disputar o segundo turno;
II – os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III – os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas concorrentes no segundo
turno.”
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, não foram apresentadas peças obrigatórias, essenciais ao exame da movimentação financeira
eventualmente existente no período de campanha eleitoral. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros
Recursos na prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. Não há extratos eletrônicos
ou extratos impressos para a prestação de contas em exame. Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais também não restou
verificado nenhuma conta bancária vinculada ao CNPJ do Partido Popular Socialista de Uruguaiana.
Ressalte-se que a comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deve ser efetuada mediante a apresentação dos
correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pelo gerente da instituição financeira, nos termos do art. 60, §1º, da referida
Resolução e nenhum desses documentos foram apresentados na prestação de contas.
Trata-se de inconsistência grave pois, de acordo com o art. 10 da Resolução TSE 23.553/2017, é obrigatória para os partidos políticos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil até o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Ainda, a exigência prevista neste artigo deve ser
cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros durante
a campanha eleitoral. A ausência da documentação requerida compromete sobremaneira a confiabilidade e consistência das contas, geradora
do julgamento pela sua desaprovação.
Assim, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabível a desaprovação das contas, eis que constatadas falhas que
comprometem a sua regularidade.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida, o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral e a verificação de falhas que
comprometem a regularidade das contas, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA de Uruguaiana, relativas às
Eleições Gerais 2018, em conformidade com o art. 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
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Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 087/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-69.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Partido Trabalhista Brasileiro da Barra do Quaraí
PROCEDÊNCIA: Barra do Quaraí
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DA BARRA DO QUARAÍ RESPONSÁVEIS: NELY SIMIONATO FRECERO
(PRESIDENTE) E ILOINA MOSSI GONÇALVES (TESOUREIRO) (ADV(S) JOSE NERY CORREA PEREIRA JUNIOR-OAB 69.253)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO do Município da BARRA DO QUARAÍ referente às Eleições Gerais
2018. O partido político constituiu advogado (fls. 06) e o Cartório Eleitoral juntou certidão (fls. 03) com a composição completa do Diretório
Municipal.
Foi publicado o Edital nº 001/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 28/01/2019 (fls. 14), facultando a qualquer interessado a
possibilidade de impugnação das contas de campanha no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações.
Expedido o Procedimento Técnico de Exame das Contas de Campanha (fls. 18-18 verso), e constatada a ausência de peças essenciais à
análise e fiscalização da movimentação financeira eventualmente existente no período eleitoral, a agremiação partidária foi intimada a
integralizar a documentação com a finalidade de regularizar a Prestação de Contas, no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo
determinado no despacho de fls. 19, não houve manifestação do Partido Político.
Elaborado Parecer Técnico Conclusivo (fls. 22-22 verso), considerando a ausência de peças obrigatórias e irregularidades que comprometem a
integralidade das contas, manifestou-se a unidade técnica pela desaprovação das contas do Partido Trabalhista Brasileiro.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo acolhimento integral do expediente técnico e pela consequente desaprovação das contas (fl.
24-24 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar contas da Campanha Eleitoral de 2018, apresentadas por Partido Político.
A análise técnica das contas observou o determinado pela Lei nº 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições de 2018, estando as suas peças devidamente assinadas.
Não houve impugnação.
Realizado o Exame das Contas, foi apurada omissão quanto à entrega da Prestação de Contas Parcial. De acordo com art. 50 da Resolução
TSE 23.553/2017, os partidos políticos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º), o relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os
gastos realizados. Assim, conforme § 4º do referido artigo, a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. Ainda, a Prestação de Contas Final foi apresentada
em 11/12/2018, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º da Resolução TSE 23.553/2017.
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, não foram apresentadas peças obrigatórias, essenciais ao exame da movimentação financeira
eventualmente existente no período de campanha eleitoral. Embora a prestação de contas tenha sido apresentada sem movimentação de
recursos financeiros, não foram apresentados extratos bancários ou declaração emitida pelo banco certificando e corroborando o alegado.
Ainda, não há conta bancária cadastrada no Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral para as Eleições Gerais 2018.
Devidamente intimado mediante publicação de Nota de Expediente 033/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, não houve a
manifestação do Partido Político. Trata-se de inconsistência grave pois, de acordo com o art. 10 da Resolução TSE 23.553/2017, é obrigatória
para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil até o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Ainda, a exigência prevista
neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros durante a campanha eleitoral.
Imprescindível, assim, a abertura de conta-corrente e o fornecimento dos extratos bancários para que haja o completo exercício da fiscalização
pela Justiça Eleitoral, eis que se trata de informação imprescindível à análise das contas. A ausência da documentação requerida compromete
sobremaneira a confiabilidade e consistência das contas, geradora do julgamento pela sua desaprovação.
Assim, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabível a desaprovação das contas, eis que constatadas falhas que
comprometem a sua regularidade.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida, o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral e a verificação de falhas que
comprometem a regularidade das contas, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO da Barra do Quaraí,
relativas às Eleições Gerais 2018, em conformidade com o art. 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
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Uruguaiana, 13 de maio de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE

58ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 028/2018 - 058ª ZE - VACARIA/RS
INTIMAÇÃO N. 041/2019
Processo: 33-89.2018.6.21.0058
Protocolo: 26.298/2018
Espécie: Prestação de Contas Partidária - Exercício 2017
Partido: PT – Partido dos Trabalhadores
Município: Monte Alegre dos Campos/RS
Procurador: Paula Daiane Rodrigues – OAB/RS – 95.204
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, nos termos do art.
101, inciso III da Res. TSE nº 23.553/17, intimo o partido em epígrafe, na pessoa do seu procurador, quanto à decisão da magistrada.
Em, anexo, cópia da decisão.
Presidente: Genoir de Paula Alves
Vacaria, 13 de maio de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
DECISÃO
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PT de Monte Alegre dos Campos/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de
2017, em 20/07/2018, intempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 69.
Publicado o balanço patrimonial em 09/08/2018, não houve impugnações (fl. 72).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 73) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava incompleta, porém
não comprometendo a regularidade das contas.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 79), concluindo pela aprovação das contas com ressalvas, com base no inciso II do art. 46, da Resolução nº
23.464/15 do TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 78).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constata-se falha que não compromete a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas,
conforme apontado no relatório técnico de fl. 79, qual seja: não apresentação dos documentos solicitados no relatório preliminar (fl. 73).
A agremiação partidária manifestou-se, na inicial, quanto a escrituração contábil digital, apresentando uma Normativa da Receita Federal do
Brasil, em que desobrigada as Pessoas Jurídicas do registro da escrituração contábil, no entanto, as agremiações partidárias devem obedecer
o Ordenamento Jurídico Eleitoral. Salienta-se que a Res. TSE nº 23.464/15, no art. 25, obriga os partidos ao registro da escrituração contábil
digital na Receita Federal.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 79) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 78), e, com fulcro
no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.464/15, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao exercício financeiro de
2017 do Diretório Municipal do PT do município de Monte Alegre dos Campos/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Vacaria, 09 de maio de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral da 058ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 029/2018 - 058ª ZE - VACARIA/RS
INTIMAÇÃO N. 042/2019
Processo: 50-28.2018.6.21.0058
Protocolo: 35.774/2018
Espécie: Prestação de Contas Partidária - Exercício 2017
Partido: DEM – Democratas
Município: Muitos Capões/RS
Procurador: Édipo Renato Campos Pereira – OAB/RS – 89.942
De ordem da Excelentíssima Sra. Dra. Greice Prataviera Grazziotin, Juíza Eleitoral da 58ª Zona, no processo em epígrafe, nos termos do art.
101, inciso III da Res. TSE nº 23.553/17, intimo o partido em epígrafe, na pessoa do seu procurador, quanto à decisão da magistrada.
Em, anexo, cópia da decisão.
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Presidente: Renato Donizete Antunes Pereira
Vacaria, 13 de maio de 2019.
ÉRICO AGUILERA PAZINI
Chefe de Cartório
DECISÃO
Vistos etc.
O diretório municipal do partido DEM de Muitos Capões/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, em
30/08/2018, intempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 82.
Publicado o balanço patrimonial em 29/11/2018, não houve impugnações (fl. 86).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 87) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 89), concluindo pela aprovação das contas com ressalvas, com base no inciso II do art. 46, da Resolução nº
23.464/15 do TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 92).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.096/95.
Da análise dos autos, constata-se falha que não compromete a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas apresentadas,
conforme apontado no relatório técnico de fl. 89, qual seja: não apresentação dos documentos solicitados no relatório preliminar (fl. 87).
A agremiação partidária manifestou-se, na inicial, quanto a escrituração contábil digital, apresentando uma Normativa da Receita Federal do
Brasil, em que desobrigada as Pessoas Jurídicas do registro da escrituração contábil, no entanto, as agremiações partidárias devem obedecer
o Ordenamento Jurídico Eleitoral. Salienta-se que a Res. TSE nº 23.464/15, no art. 25, obriga os partidos ao registro da escrituração contábil
digital na Receita Federal.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 89) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 92), e, com fulcro
no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.464/15, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas referentes ao exercício financeiro de
2017 do Diretório Municipal do DEM do município de Muitos Capões/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Vacaria, 09 de maio de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral da 058ª ZE

64ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 11/2019 - 064ªZE
A Doutora MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA, Juíza Eleitoral da 064ª Zona de Rodeio Bonito-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua General Osório, 366,
Centro, em Rodeio Bonito, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95
e do art. 45, I da Resolução TSE n. 23.546/17, o nome dos Partidos Políticos e responsáveis que apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2018.
OBJETO: Publicidade das declarações de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2018, apresentadas pelos
seguintes partidos políticos:
– Movimento Democrático Brasileiro – MDB, de Ametista do Sul/RS;
Responsáveis: Josias Marques de Oliveira e Esequias Marques de Oliveira
– Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, de Cristal do Sul/RS;
Responsáveis: Valcir Roque Tenedini e Juliano José Klein;
– Progressistas – PP, de Ametista do Sul/RS;
Responsáveis: Jadir José Kovaleski e José Carlos Alves;
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Rodeio Bonito-RS, 13 de maio de 2019.
Eu, Eduardo Matheus Weber, Chefe de Cartório da 064ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA,
Juíza Eleitoral da 64ª ZE.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 12/2019 - 064ªZE
A Doutora MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA, Juíza Eleitoral da 064ª Zona de Rodeio Bonito-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua General Osório, 366,
Centro, em Rodeio Bonito, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
31, seus incisos e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à
Prestação de Contas Anuais – Exercício de 2018, do diretório municipal desta 064ª Zona Eleitoral, abaixo discriminado.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
– Partido dos Trabalhadores – PT, de Novo Tiradentes/RS;
Responsáveis: Dilamar Rodrigues de Oliveira e Renato Bagioto Kreitmaier
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Rodeio Bonito-RS, 13 de maio de 2019.
Eu, Eduardo Matheus Weber, Chefe de Cartório da 064ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA,
Juíza Eleitoral da 64ª ZE.

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 037/2019 - 66ª ZE
Processo: 13-45.2016.6.21.0066
Classe: Prestação de Contas - PC
Protocolo: 22.708/2016
Partes: Partido: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - Adv. Francisco de Paula Figueiredo - OAB/RS 17.674 - Responsáveis: LUIZ
ROBERTO STEINMETZ - Adv. Adauvir Della Torre Merib OAB nº 23678, GERMANO FRANCISCO DALLA VALENTINA - Adv. Adauvir Della
Torre Merib OAB nº 23678 e OSWALDO STEFFEN - Adv. Adauvir Della Torre Merib OAB nº 23678
Vistos.
O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB fez sua prestação de contas relativa ao exercício 2015 (fls. 02/48).
Em exame preliminar, a área técnica solicitou a juntada de documentos complementares (fls. 70/71), sendo que, em ato sequente, o partido
trouxe mais elementos ao feito (fls. 77/80).
Em novo parecer técnico, foram consignadas irregularidades nas contas, especificamente: a) receitas de fontes vedadas (art. 12, inciso IV, da
Resolução TSE nº 23.464/2015); b) receitas de doadores e contribuintes que não coincidem com os extratos bancários (fls. 89/90).
Juntada Manifestação da parte (fl.103/112)
Parecer Conclusivo constatando as irregularidades (fl.114/116)
O Ministério Público opinou pela desaprovação das contas (fl. 123).
O partido se manifestou pedindo a exclusão da citação de Ana Maria Goessel(fl. 162).
Novo parecer do analista, informando que Ana Maria Goessel não é parte legitima na prestação de conta (fl. 173/174).
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAR.
Desnecessária a participação de Ana Maria Goessel neste procedimento, uma vez que o partido está devidamente representado pelo
presidente, tesoureiro e secretário, os quais reconheceram que aquele não faz mais parte da agremiação (fls. 148/153).
De acordo com o parecer técnico, houve contribuição advinda de titulares de cargos na Administração Pública que desempenham funções de
direção ou chefia, na monta de R$15.126,21 (fl. 173), o que desafiou a vedação do art. 12, IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Ainda, há discrepância entre a identificação constante do demonstrativo de contribuições recebidas e os créditos sem individualização nos
extratos bancários, no valor de R$5.136,00, (fls. 174), situações que afrontam o art. 13 da Resolução nº 23.464/2015.
Nesse contexto, até porque se quedou silente o prestador, sem apresentar esclarecimentos sobre as receitas vedadas e sem origem
comprovada, as contas devem ser desaprovadas por comprometimento com a lisura e transparência.
Quanto à sanção, a mesma norma estabeleceu pena ao partido que tiver suas contas desaprovadas pela Justiça Eleitoral da seguinte forma:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta Resolução sujeitará o órgão partidário a recolher o montante
ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta Resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas, que não tenham sido estornados no
prazo previsto no § 3º do art. 11, os quais deverão, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de
até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37).
§ 1º A sanção a que se refere o caput deste artigo será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não
suspendendo o registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos
responsáveis partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 2º).
§ 2º A sanção e a multa a que se refere o caput deste artigo deve ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze
meses, o qual será fixado pela autoridade judicial observando:
I –a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver
recebendo no momento da decisão; e
II –o valor absoluto da irregularidade detectada.
Portanto, no caso concreto, atendendo aos ditames da legislação supramencionada, entendo que a multa de 10% é suficiente para reprovação
da conduta.
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Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do exercício 2015, apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB,
forte na Resolução nº 23.464/2015, art. 46, inciso III, “a” e “b”, determinando-se a devolução das quantias irregulares, cujo valor total deve ser
acrescido de multa de 10%, a serem recolhidos à conta única do Tesouro Nacional, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.096/95.
Com o recolhimento do quantum sancionado, certifique-se e arquivem-se, com a devolução, ao partido, dos seus livros contábeis.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com baixa.
Canoas, 30 de abril de 2019.
Geovanna Rosa,
Juíza Eleitoral da 66ª Z.E.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 038/2019 - 66ª ZE
Processo: 58-78.2018.6.21.0066
Classe: Prestação de Contas – PC
Protocolo: 21.315/2018
Partes: PARTIDO PROGRESSISTA – PP - Responsáveis: PATRICIA BECKER DE BORBA, JOSÉ HENRIQUE BRIETZKE e ARI ANTONIO
DALLAGNOL - Adv. Ramiro Pinheiro Pedrazza OAB/RS 28608
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo Partido Progressista - PP
de Nova Santa Rita/RS.
O partido, o tesoureiro e o presidente estão devidamente representados por advogados, procurações juntadas aos autos, fls. 03/04/21/22.
Publicado o Edital nº 038/2018, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão de fl. 19, verso.
Em análise técnica (fls. 43/44), verificou-se a existência de conta-corrente, conforme consulta aos extratos eletrônicos disponibilizados pelo
TSE, bem como a existência de movimentação na conta-corrente, referente a créditos no valor total de R$ 1.156,25, não sendo informado
contudo a finalidade do repasse e a identificação de contribuinte, quantos aos valores creditados.
Não há registros sobre eventual emissão de recibos de doação por parte do Diretório Municipal do Partido.
Os Diretórios Nacional e Estadual do partido Progressista declararam não ter repassado valores prevenientes do Fundo partidário ao órgão
municipal, contudo foi creditado o valor de R$ 1.000,00 na modalidade de depósito em dinheiro identificado no mesmo CNPJ do Diretório
Estadual.
Assim, a analista opinou que as contas sejam julgadas Reprovadas na forma do art. 46, inciso III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 46, verso).
O Partido foi intimado para apresentar defesa no prazo de 15 dias, contudo, transcorreu o prazo sem qualquer manifestação (fl. 52).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Progressista de Nova Santa Rita-RS,
exercício 2017.
A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentação financeira é realizada por meio de declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, nos termos do § 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Em análise, verificou-se a existência de conta-corrente, conforme consulta aos extratos disponibilizados pelo TSE, bem como sua
movimentação, cuja identificação e finalidade não foram informadas pelo partido.
Não há registros sobre eventuais emissões de recibos de doação.
Os diretórios nacional e estadual do partido declararam não ter distribuído recursos do Fundo Partidário ao órgão municipal, contudo verificouse que foi creditado o valor de R$ 1.000,00 na modalidade de depósito em dinheiro identificado no mesmo CNPJ do Diretório Estadual.
A Analista Técnica e o Ministério Público opinaram pela desaprovação das contas anuais prestadas pelo Partido Progressista.
O Partido não se manifestou quanto ao parecer conclusivo de fls. 43/44.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do exercício 2017, apresentadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP, forte na
Resolução nº 23.464/2015, art. 46, inciso III, “c”, determinando-se a suspensão do Fundo Partidário pelo prazo de 01 ano.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Canoas, 07 de maio de 2019.
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 66ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 039/2019 - 66ª ZE
Processo:11-75.2016.6.21.0066
Classe Processual: Prestação de Contas
Protocolo:21.288/2016
Partes: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - Adv. Marcos Dewitt Weingartner OAB/RS nº 52.761 e Melchiades Hertcert Neto OAB/
RS 69.051 Responsáveis: LEONARDO JORGE KOVALEW, VANDERLEI LUIZ ZANATTA, CESAR AUGUSTO RIBAS MOREIRA e RAFAELA
ZAPPAS MOREIRA - Adv. Melchiades Hertcert Neto OAB/RS 69.051
Vistos.
Trata-se de declaração de prestação de contas relativa ao exercício de 2015 apresentada pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB do
município de Canoas/RS.
O partido, o tesoureiro e o presidente estão devidamente representados por advogado, procurações juntadas aos autos, fls. 141/156/158/159.
Publicado o Edital nº 004/2016, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão fl. 65.
Foi emitido Parecer Técnico, fls. 164/165, no qual a analista opina que sejam julgadas prestadas e aprovadas com ressalvas as contas na
forma do art. 46, inciso II da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas prestadas com ressalvas (fl. 168).
Vieram os autos conclusos para decisão.
Cuida-se de apreciar as contas anuais do exercício de 2015 apresentadas pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB do município de Canoas/
RS.
A agremiação não recebeu repasses do fundo partidário e os recursos transitaram integralmente por conta corrente.
Examinando a documentação, observou-se que após exame preliminar (fl. 86), foi constatado recursos de fontes vedadas, acumulados no
valor de R$ 1.740,00, conforme discriminado no parecer anterior, (fl. 99).
O partido foi intimado através de mandado de citação 88/2017, para que apresentasse defesa por escrito.
Considerando a defesa apresentada pelo partido e com base na documentação acerca das doações efetuadas, foram aceitas as justificativas
da doadora Ariadne Andrade Mustafa, isentando-a da restituição do valor doado ao tesouro nacional.
A analista apontou ainda a situação isolada de valor a ser restituído, reconhecido pelo próprio doador, Alexandre Braga Moreira, de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais) conforme previsão no art. 14, parágrafo 4º, da resolução TSE nº 23.546/2017.
A análise contábil e o Ministério Público Eleitoral opinaram pela aprovação das contas prestadas com ressalvas, por haver impropriedade de
natureza formal.
Isto posto, com fulcro no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, DECLARO aprovadas com ressalvas as contas apresentadas
pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB do Município de Canoas/RS.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
Canoas, 24 de abril de 2019.
Geovanna Rosa
Juíza Eleitoral

73ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.012/2019
A Exma Michele Scherer Becker, MM. Juíza Eleitoral desta 73ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, encontra-se disponível, neste Cartório
Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 2º da Lei n. 9.096/95 e do art. 31, § 1º da Resolução TSE n. 23.546/2017, o Balanço
Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício relativos às Prestações de Contas Anuais, exercício 2018 dos diretórios municipais
dos partidos abaixo nominados.
PT – Partido dos Trabalhadores
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, determinou o Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente Edital no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS).
São Leopoldo, 14 de maio de 2019.
Eu, Antenor de Souza Elias, Chefe de Cartório da 73ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MICHELE SCHERER BECKER,
Juíza Eleitoral.

75ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 16/2019
O Doutor Carlos Koester, Juiz Eleitoral da 75ª Zona de Nova Prata-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, nos termos da Lei n. 9.504/97 e do art. 59 e §§ da Resolução TSE n. 23.553/17, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem
conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Henrique Lenzi nº 464, em Nova Prata, foram recebidos processos de prestação de
contas relativos às Eleições Gerais de 2018 de diretório municipal.
OBJETO:
Publicidade da prestação de contas de campanha, dos seguintes partidos políticos:
Partido Democratas – DEM de Vista Alegre do Prata (PC n. 78-42.2018.6.21.0075)
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.
Dado e passado nesta Cidade de Nova Prata em 07 de maio de 2019. Eu,, Elisabete Susi Fernandes, Chefe de Cartório Substituta da 75ª
Zona Eleitoral, subscrevi.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
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77ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove a 77ª Zona Eleitoral – Osório/RS, de acordo com o Edital de Eliminação de
Documentos n. 11/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 15.03.2019, procedeu à
eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO,
Juíza Eleitoral.

79ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-83.2019.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Manoel Viana
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB 94089)
RESPONSÁVEL(S) : DANIEL FRANCISCO DA ROSA MORAIS E EDEN ARI GOMES CALDAS (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB
94089)
Vistos.
Recebo a inicial, pois preenchidos, em perfunctória análise, os pressupostos processuais e as condições da ação.
Publique-se a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, por meio de edital, no DEJERS.
Simultaneamente, encaminhe-se, via ofício, cópia da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial ao Ministério Público
Eleitoral.
Decorrido "in albis" o prazo para a oferta de impugnação e pedido de abertura de investigação (§ 3º do art. 31 da Resolução TSE n.
23.546/2017), proceda-se ao exame preliminar (art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017).
Ciente do envio das Cartas de Notificação ao diretório municipal e responsáveis. Juntem-se os Avisos de Recebimento a estes autos quando
retornados.
Diligências legais.
Intimem-se.
São Francisco de Assis, 14 de maio de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE

91ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 08/2019 - 91ª ZE
O Doutor Luis Gustavo Negri Garcia, Juiz Eleitoral Substituto da 91ª Zona de Crissiumal-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Vinte de Setembro, 245,
em Crissiumal/RS , que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95, e art. 4º, V,
"a" e art. 31, §3º da Resolução TSE 23.546./2017, 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 da Social Democracia Brasileira – PSDB, de Humaitá;
Partido Democrático Trabalhista – PDT, de Humaitá;
Partido Democrático Trabalhista – PDT, de Crissiumal;
Partido Progressistas – PP, de Crissiumal; e
Partido dos Trabalhadores – PT, de Crissiumal.
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.
Crissiumal-RS, 26 de abril de 2019.
Eu, Daniela Kozenieski Ayala dos Santos, Chefe de Cartório da 091ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
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92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 58/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-59.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE ARROIO GRANDE (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89752)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS ROBERTO DA SILVA CUNHA E CLUDENIR BUNILHA CAETANO (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN
HANISCH-OAB 89752)
Vistos.
Autuem-se na classe Prestação de Contas e processe-se nos termos do art. 45 da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se edital com o nome de todos os órgão partidários que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos,
facultando a qualquer interessado a apresentação de impugnação, no prazo de 3 (três) dias (inciso I).
Junte-se os extratos bancários encaminhados à Justiça Eleitoral e certifique-se as informações referentes a eventual emissão de recibo de
doação e registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (inciso II e III).
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer no prazo de 5 (cinco) dias (inciso V).
Havendo apresentação de impugnação, abra-se vista aos interessados no prazo comum de 3 (três) dias (inciso VII).
Após, retornem os autos conclusos.
Todas as intimações aqui referidas serão efetuadas por meio de publicação no DEJERS, na figura dos advogados devidamente constituídos.
Diligências Legais.
Arroio Grande, 14 de maio de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AIJE - 321-03.2016.6.21.0092
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Transgressões Eleitorais - Captação Ilícita de Sufrágio
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
REPRESENTANTE(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) AIRTON CLÉO BARBOSA DA COSTA-OAB 66138)
REPRESENTADO(S) : RUBEM DARI WILHELSNEN (ADV(S) DECIO ITIBERE GOMES DE OLIVEIRA-OAB 12.725 E DENISE CABREIRA DA
SILVEIRA-OAB 52985), FERNANDO COSTA DA SILVEIRA (ADV(S) DENISE CABREIRA DA SILVEIRA-OAB 52985 E DÉCIO ITIBERE
GOMES DE OLIVEIRA-OAB 12725)
Vistos.
Considerando o retorno dos autos do Tribunal Superior Eleitoral com a certificação do trânsito em julgado da decisão de fls. 384-396 (f. 398) –
a qual negou provimento ao agravo interposto pelo MPE em face do desprovimento do Recurso Especial Eleitoral, mantendo a improcedência
da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral – não havendo mais providências a serem tomadas por este juízo, dê-se baixa e arquivemse os autos com as comunicações e anotações de praxe.
Diligências legais.
Arroio Grande, 14 de maio de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 261-30.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : RONALDO CARDOZO (ADV(S) RONALDO CARDOZO-OAB 39438)
Vistos e examinados os autos.
Defiro o requerimento da UNIÃO de fls. 83-84.
Em pesquisa ao sistema RENAJUD, foi encontrado o veículo VW/GOL MI, ano fabricação 1997, chassi 9BWZZZ377VT011035 e placas IGA
5324 em nome do executado.
Intime-se a parte exequente das pesquisas que seguem para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do interesse na penhora do
bem descrito, assim como para que requeira as demais medidas que entender pertinentes.
Diligências Legais.
Arroio Grande, 14 de maio de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 61/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 279-51.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
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CANDIDATO(S) : EDILSON RICARDO FERREIRA (ADV(S) CESAR LUIS SOARES MACHADO-OAB 75559)
Vistos.
Trata-se de apreciar pedido de parcelamento de débito a ser recolhido ao Tesouro Nacional – valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado em
sentença que desaprovou as contas do então candidato às eleições municipais de 2016, Edilson Ricardo Ferreira, ora requerente.
O devedor juntou aos autos cópias dos contracheques de fevereiro a abril de 2019 (fls. 152-154), ocasião em que requereu o parcelamento do
débito em 60 meses.
Contudo, os documentos trazidos aos autos não são suficientes, por si só, para comprovação da insuficiência econômica alegada para fins de
justificar o parcelamento no número máximo de vezes permitido pela legislação.
Diante da inviabilidade temporária da análise do pedido, determino a intimação do devedor para que junte aos autos cópia da declaração
de imposto de renda do ano base de 2018, com a finalidade de verificar eventual fonte secundária de renda e o montante dos bens e direitos
declarados à receita federal. Para tanto, concedo à parte o prazo de 05 (cinco) dias.
Com a manifestação, voltem os autos conclusos.
Intime-se.
Diligências legais.
Arroio Grande, 14 de maio de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 62/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 266-52.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : JACKSON LUIZ CAMPELO XAVIER E BRUNA RIBEIRO GONÇALVES CUNHA (ADV(S) JAIFEL RODRIGUES DE
FREITAS-OAB 16057)
Vistos e examinados os autos.
Defiro, em parte, o requerimento da UNIÃO de fls. 149-150.
a) Em pesquisa ao sistema RENAJUD, foi encontrado o veículo IMP/PEUGEOT 504 D, ano fabricação 1994, chassi 8A4D37000R5154330 e
placas BPN 2828 em nome do executado;
b) Quanto à inclusão do nome dos devedores no cadastro dos inadimplentes, o art. 782, §3, do CPC, expressamente prevê que, "a
requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes". Viável a aplicação do
dispositivo legal supracitado como forma de garantir a efetividade da execução, tendo em vista o longo período durante o qual tramita a
demanda sem que se tenha logrado êxito em obter a satisfação integral do crédito. Dessa forma, expeçam-se ofícios ao SPC e ao SERASA
para que incluam restrição em nome dos executados, Jackson Luiz Campelo Xavier, CPF 900.525.870-53, e Bruna Ribeiro Gonçalves Cunha,
CPF 008.704.360-23, referente à condenação nos autos do processo 266-52.2016.6.21.0092;
c) Outrossim, indefiro o pedido de inscrição dos devedores no CADIN (fls. 109 e 149-150), uma vez que a Resolução TSE 23.464/2015 aplicase apenas às prestações de contas partidárias anuais, não havendo previsão na normativa eleitoral da sanção de inclusão no CADIN quanto
às prestações de contas eleitorais.
Intime-se a parte exequente das pesquisas que seguem para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do interesse na penhora do
bem descrito, assim como para que requeira as demais medidas que entender pertinentes.
Diligências Legais.
Arroio Grande, 14 de maio de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 63/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 242-24.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : ERLI DA SILVA NODA (ADV(S) JAIFEL RODRIGUES DE FREITAS-OAB 16057)
Vistos e examinados os autos.
Observado o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil - CPC, requisitei à autoridade supervisora do sistema financeiro nacional ordem
de indisponibilidade, por meio do Sistema Bacen-Jud, até o limite do valor indicado pela exequente (R$ 342,69).
Conforme detalhamento em anexo, considerando a inexistência de valores expressivos em conta bancária, o bloqueio e a indisponibilidade
restaram prejudicados, uma vez encontrado o valor ínfimo de R$ 19,41 em nome da executada.
O referido montante corresponde a 5,66% do total do débito executado, razão pela qual ordenei o imediato desbloqueio dos valores.
Dessa forma, intime-se a parte exequente (Advocacia-Geral da União) acerca das pesquisas que seguem para, no prazo de 15 (quinze) dias,
requerer as demais medidas que julgar pertinentes.
Diligências legais.
Arroio Grande, 14 de maio de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 231-92.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : RICARDO BATISTA SOUZA (ADV(S) JAIFEL RODRIGUES DE FREITAS-OAB 16057)
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Vistos.
Considerando o teor da certidão de fl. 67 – o qual certificou a ausência de comprovação do recolhimento do débito executado por parte do
devedor –, intime-se a parte exequente (Advocacia-Geral da União), com envio dos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o valor
do débito com a multa fixada em audiência e requerer as demais medidas que julgar pertinentes para o prosseguimento da execução.
Diligências legais.
Arroio Grande, 14 de maio de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 65/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 203-27.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : OSCAR SCHUSTER NETO (ADV(S) CLAUDIO SERPA SILVA JUNIOR-OAB 51180)
Vistos.
Trata-se de apreciar pedido de parcelamento de débito a ser recolhido ao Tesouro Nacional – valor de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais)
fixado em sentença que desaprovou as contas do então candidato às eleições municipais de 2016, Oscar Schuster Neto, ora requerente.
A Lei 9.504/97, em seu art. 11, §11º, dispõe que os pedidos de parcelamento observarão a legislação tributária federal, fazendo referência à
Lei 10.522/2002. Esta lei, por sua vez, em seu art. 10, determina que “os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão
ser parcelados em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei”. As
premissas contidas nesta norma foram repetidas na Resolução TRE-RS 298/2017.
O devedor, por meio de petição de fl. 113, postulou pedido de parcelamento do débito em 60 parcelas sem, contudo, anexar qualquer
documento comprobatório de que assim fosse necessário.
Nessa sentido, não foram juntados aos autos documentos capazes de comprovar a impossibilidade de pagamento em parcela única, tampouco
a insuficiência econômica alegada para fins de justificar o parcelamento no número máximo de vezes permitido pela legislação.
Ademais, é de conhecimento notório de que o devedor ocupa os cargos públicos de vereador e de professor de educação infantil no município
de Arroio Grande, cumuláveis nos termos da Constituição Federal, auferindo renda bruta mensal no valor aproximado de R$ 8.058,63 (oito mil
e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), de acordo com dados consultados no portal da transparência na data de hoje, que
seguem em anexo.
Por tais motivos, concedo ao requerente o parcelamento do valor de R$ 6,050.00 em 10 (dez) parcelas, considerando que na falta da
comprovação acima apontada, entendo que esse número de parcelas poderá ser suportado pelo devedor sem que isto prejudique o seu
sustento familiar.
Ainda, o pagamento deverá ser efetuado por meio de GRU, sendo observada a legislação vigente já mencionada para fins de atualização dos
valores devidos, a qual determina que “o valor de cada parcela mensal deve ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão até o mês anterior ao do
pagamento, acrescido de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado” (art. 16, §1º, da Resolução
TRE-RS 298/2017).
Por fim, após o pagamento de cada parcela, deverá o devedor encaminhar cópia do comprovante de pagamento à Justiça Eleitoral (art. 16,
§2º). A falta de comprovação de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ensejará a imediata rescisão do parcelamento e o encaminhamento
dos autos à Advocacia-Geral da União para a execução e cobrança judicial dos valores (art. 16, §4º).
Em não havendo impugnação no prazo de 3 (três) dias, dê-se vista dos autos à Advocacia-Geral da União com a finalidade de que os
valores devidos sejam atualizados e divididos, bem como para que sejam emitidas as guias de recolhimento nos termos aqui
decididos, ou sejam indicados os dados necessários ao seu preenchimento.
Com o retorno dos autos, intime-se a parte devedora para pagamento.
Diligências legais.
Arroio Grande, 14 de maio de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 66/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-46.2015.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) LUÍS OSÓRIO GALHO-OAB 30978)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTOPHER DOS SANTOS, JOSIANE NUNES LIMA, GABRIEL BEZERRA SANTOS E MADELAINE ANDREULHETE
MENDES
Vistos.
Considerando o requerimento do partido às fls. 235, bem como proposta de parcelamento em 03 (três) parcelas fixas e iguais apresentada pela
Advocacia-Geral da União (fls. 240-247) – já acompanhada das guias de recolhimento com a primeira parcela com vencimento para
30/05/2019 –, intime-se o devedor, por meio de Nota de Expediente publicada em Diário Oficial na figura do seu defensor constituído, para
que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça ao cartório eleitoral com a finalidade de retirar as guias de recolhimento , conforme
requerimento anteriormente apresentado.
Após a certificação da retirada das guias, suspenda-se o presente processo até a comprovação, nos próprios autos, do pagamento da última
parcela devida, a qual deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias após o vencimento daquela.
Em caso de não comparecimento do devedor no prazo supracitado ou da não comprovação do pagamento de qualquer das parcelas devidas,
o parcelamento restará rescindido e os autos serão encaminhados à Advocacia-Geral da União para que esta promova a execução e cobrança
judicial dos valores.
Intime-se.
Diligências legais.
Arroio Grande, 14 de maio de 2019
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REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 31/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Mateus da Jornada Fortes, Juiz Eleitoral da 094ª Zona de Frederico Westphalen/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 Tenente Lira, 986,
Centro, em Frederico Westphalen, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE
23.546/2017.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
Partido Democrático Trabalhista do município de Taquaruçu do Sul – PDT;
Partido Popular Socialista do município de Taquaruçu do Sul – PPS;
Partido da República do município de Taquaruçu do Sul – PR;
Movimento Democrático Brasileiro do município de Pinheirinho do Vale – MDB.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Frederico Westphalen/RS, 06 de maio de 2019.
Eu, Felipe Trevisan Amaro, Chefe de Cartório da 094ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Mateus da Jornada Fortes,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 32/2019
O Doutor MATEUS DA JORNADA FORTES, Juiz Eleitoral da 094ª Zona de Frederico Westphalen-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 Tenente Lira, 986,
Centro, em Frederico Westphalen, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n.
9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativo à
Prestação de Contas Anual - Exercício 2018, do(s) diretório(s) municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
Partido dos Trabalhadores do município de Taquaruçu do Sul – PT;
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.
Frederico Westphalen-RS, 09 de maio de 2019.
Eu, Felipe Trevisan Amaro, Chefe de Cartório da 094ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MATEUS DA JORNADA FORTES,
Juiz Eleitoral.

103ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 19/2019
O Doutor Michael Luciano Vedia Porfirio, Juiz Eleitoral da 103ª Zona de São José do Ouro-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 Maximiliano Centenaro,
n. 180, em São José do Ouro, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do artigo 32, §4º, da Lei n.
9.096/95 e do artigo 45, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos – Exercício 2018 -,
dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos, dos seguintes partidos políticos:
Partido Socialista Brasileiro – PSB de São José do Ouro/RS
Responsável: Iris André Brunetto;
Democratas – DEM de Barracão/RS
Responsáveis: Carlos Inácio Graff e Jonas Gonçalves de Miranda.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
São José do Ouro-RS, 13 de maio de 2019.
Eu, Sara Ariela Albuquerque Piovesan, Chefe de Cartório da 103ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz 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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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000013-94.2017.6.21.0103
Partido: Partido dos Trabalhadores – PT de São José do Ouro/RS
ADV.: Edson José Marchiori, OAB/RS 60.915
Responsáveis: Olívio Vazata e Jonathan Severo Bortolon
ADV.: Edson José Marchiori, OAB/RS 60.915
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Recebidos os autos, considerando que o acórdão de fls. 144-149 manteve a sentença proferida, no que se refere à desaprovação das contas e
a determinação de recolhimento ao erário, afastando apenas a sanção de suspensão de repasse de novas quotas do fundo partidário, cumprase a prescrição legal constante do artigo 60, inciso I, alínea “b”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, intimando-se o devedor para que
providencie o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de Guia de Recolhimento à União – GRU.
E, ainda, devolvam-se os livros Diário e Razão que se encontram anexados ao feito, mediante certidão e cópia eletrônica.
Adotadas às providências, com o transcurso do prazo ou a comprovação do recolhimento da GRU respectiva, voltem conclusos.
Dil.
São José do Ouro, 14 de maio de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000030-62.2019.6.21.0103
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Santo Expedito do Sul/RS
ADV.: Daiane da Rocha Santos, OAB/RS 100.678
Responsáveis: Elton Fortuna e Altair Roveda
ADV.: Daiane da Rocha Santos, OAB/RS 100.678
Destina-se: as partes e a procuradora.
Vistos.
Verifica-se a regularidade da representação processual e da autuação do feito em nome do órgão partidário e seus responsáveis, nos termos
do artigo 31, incisos I e II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Determino que o cartório eleitoral cumpra às prescrições legais constantes do artigo 45 e incisos da Resolução do TSE citada, referentes à
apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, adotando todas às providências necessárias.
Dil.
São José do Ouro, 13 de maio de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000029-77.2019.6.21.0103
Partido: Partido Republicano Brasileiro – PRB de Tupanci do Sul/RS
ADV.: Mareci Balbuena Dal Forno, OAB/RS 47.732
Responsáveis: Lucas Gabriel de Souza Pascoal e Claudiomiro Lira Pascoal
ADV.: Mareci Balbuena Dal Forno, OAB/RS 47.732
Destina-se: as partes e a procuradora.
Vistos.
Verifica-se a regularidade da representação processual e da autuação do feito em nome do órgão partidário e seus responsáveis, nos termos
do artigo 31, incisos I e II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Determino que o cartório eleitoral cumpra às prescrições legais constantes do artigo 45 e incisos da Resolução do TSE citada, referentes à
apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, adotando todas às providências necessárias.
Dil.
São José do Ouro, 13 de maio de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000031-47.2019.6.21.0103
Partido: Progressistas – PP de Barracão/RS
ADV.: Anibal Donizete de Paula Marchetti, OAB/RS 70.051
Responsáveis: Tobias Antonio da Silva Lenz e Idelcio Graff de Matos
ADV.: Anibal Donizete de Paula Marchetti, OAB/RS 70.051
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Verifica-se a regularidade da representação processual e da autuação do feito em nome do órgão partidário e seus responsáveis, nos termos
do artigo 31, incisos I e II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Determino que o cartório eleitoral cumpra às prescrições legais constantes do artigo 45 e incisos da Resolução do TSE citada, referentes à
apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, adotando todas às providências necessárias.
Dil.
São José do Ouro, 13 de maio 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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MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

107ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 017/2019
A Doutora Paula Yoshino Valério, Juíza Eleitoral da 107ª Zona de Santo Augusto -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 do Comércio, nº328,
na cidade de Santo Augusto -RS, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4º da Lei n.
9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao período de
01/01/2018 a 31/12/2018 dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, dos seguintes partidos políticos:
Partido dos Trabalhadores – PT de Inhacorá – RS;
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Inhacorá – RS;
Progressistas – PP de Inhacorá – RS.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no local de costume.
Santo Augusto-RS, 13 de maio de 2019.
Eu, Luis Fernando Madrid Marveira, Chefe de Cartório da 107ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PAULA YOSHINO VALÈRIO
Juíza Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2019 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-81.2019.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - INHACORÁ - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Inhacorá
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP
RESPONSÁVEL(S) : EMERSON CAVALI DE VARGAS E NILSON SIEVERS MARIANO
Vistos.
Recebo a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PROGRESSISTAS - PP de Inhacorá-RS como Prestação de
Contas referente ao exercício 2018.
Proceda-se conforme o rito estabelecido no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Augusto, 13 de maio de 2019
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-66.2019.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - INHACORÁ - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Inhacorá
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL(S) : SAMUEL PACHECO DE OLIVEIRA E PAULO VINICIUS VIEIRA PAIM
Vistos.
Recebo a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Inhacorá-RS como
Prestação de Contas referente ao exercício 2018.
Proceda-se conforme o rito estabelecido no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Augusto, 13 de maio de 2019
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-51.2019.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - INHACORÁ - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Inhacorá
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) EMERSON CAVALI DE VARGAS-OAB 59838)
RESPONSÁVEL(S) : ROSALDO ROLIM E NELSON DE JESUS MATOS (ADV(S) EMERSON CAVALI DE VARGAS-OAB 59838)
Vistos.
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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Recebo a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do Partido dos Trabalhadores - PT de Inhacorá-RS como Prestação de
Contas referente ao exercício 2018.
Proceda-se conforme o rito estabelecido no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Augusto, 13 de maio de 2019
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-35.2019.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cidreira
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - CIDREIRA (ADV(S) CLAUDIA TERESINHA GONÇALVES
GOMES-OAB 52488)
RESPONSÁVEL(S) : HÉLIO JUAREZ DE OLIVEIRA NETTO E MAURÍCIO LESSA NETO (ADV(S) CLAUDIA TERESINHA GONÇALVES
GOMES-OAB 52488)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do diretório municipal do PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (28), do
município de Cidreira/RS, referente ao exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído.
Não houve impugnação às contas prestadas.
Com base na documentação apresentada, a unidade técnica expediu parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do diretório municipal do P PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (28), do
município de Cidreira/RS, referente ao exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no SICO e, após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 15-72.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno - pleito 2012
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
CANDIDATO(S) : VOLMIR DOS SANTOS RAMOS (ADV(S) VINÍCIUS POLANCZYK-OAB 56956)
Trata-se de analisar a prestação de contas de campanha ao cargo de vereador do Município de Tramandaí, no pleito de 2012, prestadas pelo
candidato Volmir dos Santos Ramos - 14123, com regular representação processual (fl. 03).
O candidato apresentou suas contas em 12/02/2019, além do prazo fixado no art. 38 da Resolução TSE n. 23.376/2012.
O parecer conclusivo apontou pela aprovação das contas (fls. 36), retificada pela informação de fl. 42.
O Ministério Público opinou pela aprovação das contas (fl. 46).
É o relatório.
Todas as peças apresentadas declaram ausência de movimentação financeira e a prestação de contas, em princípio, encontra-se adequada
com as resoluções do TSE.
Desta forma, acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas.
Isto posto, julgo aprovadas as contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado a presente ação, determino o registro do ASE respectivo no cadastro eleitoral do candidato no momento oportuno, bem
como o arquivamento dos autos.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-42.2019.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Imbé
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PP - PARTIDO PROGRESSISTA - IMBÉ (ADV(S) EGEDIO MATIELLO-OAB 27725)
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, Quarta-feira, 15 de Maio de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 86, Página: 77

RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ HÉLIO DA SILVEIRA PUPPO E MARIA GORETI DA SILVA QUARTI (ADV(S) EGEDIO MATIELLO-OAB 27725)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do diretório municipal do PP - Partido Progressista (11), do município de Imbé/RS,
referente ao exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído.
Não houve impugnação às contas prestadas.
Com base na documentação apresentada, a unidade técnica expediu parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do diretório municipal do PP - Partido Progressista (11), do município de Imbé/RS,
referente ao exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no SICO e, após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 078/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-44.2018.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Balneário Pinhal
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (15)
RESPONSÁVEL(S) : VILMA FURINI (PRESIDENTE - 30/08/2015 A 26/08/2017), DELMAR ANTONIO KUNRATH (TESOUREIRO - 30/08/2015
A 26/08/2017) E LUIS CARLOS ROSA LOPES (PRESIDENTE - 27/08/2017 A 27/08/2019) (ADV(S) LUIZ CEZAR DANELLI FURINI-OAB
97193), LUIZ CEZAR DANELLI FURINI (TESOUREIRO - 27/08/2017 A 27/08/2019
Cuida-se de analisar as contas partidárias do órgão municipal de Balneário Pinhal do antigo PMDB – Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (15), atual MDB – Movimento Democrático Trabalhista (15), no exercício financeiro de 2017.
O órgão de direção municipal apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício financeiro de 2017 em
30/04/2018 (fls. 75/86), nos termos a Lei n. 9.096/95 e Resolução TSE n. 23.546/2017.
Os responsáveis estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 83/86), enquanto que a agremiação partidária não constituiu
defensor, ainda que tenha sido deferido o prazo requerido para a regularização (fls. 89).
A unidade técnica, após os procedimentos técnicos de exame, identificou divergência entre a declaração de ausência de movimentação e o
extrato bancário de fls. 111. Ademais, em seu parecer conclusivo (fls. 113/113v), manifestou-se pela desaprovação das contas.
O Ministério Público, igualmente, manifestou-se pelas contas serem julgadas desaprovadas (fls. 115/115v).
Ao órgão partidário foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa, nos termos da nota de expediente n. 045/2019,
publicada na edição de 26/03/2019 (fls. 124. Não houve manifestação.
Decido.
Isto posto, julgo as contas do antigo PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro (15), atual MDB – Movimento Democrático
Trabalhista (15), no exercício financeiro de 2017. desaprovadas, com base nas letras “a”, III, do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017,
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão no sistema SICO; e b) vista ao MPE para análise da prática de crime tipificado no
art. 350 do Código Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 079/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 73-12.2018.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Imbé
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (33)
RESPONSÁVEL(S) : LEMOEL NUNES DA SILVEIRA (PRESIDENTE) E LAUDIR RIBEIRO (TESOUREIRO)
Cuida-se de analisar as contas partidárias do órgão municipal do PMN – Partido da Mobilização Nacional (33), do município de Imbé/ RS,
relativas ao exercício financeiro de 2017.
A Comissão Provisória Municipal, de [Nomear],do PMN – Partido da Mobilização Nacional (33), esteve ativa no exercício 2017, com vigência
anotada até 11/07/2018, porém em situação “Inativado por decisão do partidos” (fl. 05).
Não houve a apresentação das contas do exercício financeiro de 2017.
Os órgãos de direção estadual e nacional foram intimados (fls. 14/15) do despacho de fl. 07, com vistas a imediata suspensão do repasse das
quotas do fundo partidário ao órgão municipal (letra “a”, III, art. 30, da Resolução TSE n. 23.546/2017).
A unidade técnica (fls. 16/16v) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 19/19v) manifestaram-se pela não prestação das contas.
Intimados a manifestarem-se sobre as informações e documentos apresentados nos autos, a agremiação partidária e seus responsáveis,
mantiveram-se silentes.
É o relatório.
Decido.
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Embora regulares as citações/intimações/cientificações realizadas ao diretório estadual e aos responsáveis financeiros do órgão municipal,
mantiveram-se inertes.
O órgão técnico manifestou-se pelas contas serem julgadas não prestadas.
O Ministério Público, no mesmo sentido, opinou pelas contas serem julgadas não prestadas.
Isto posto julgo NÃO PRESTADAS as contas do PMN – Partido da Mobilização Nacional (33), do município de Imbé/ RS, relativas ao exercício
financeiro de 2017, nos termos da letra “a”, inciso IV, do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017, com as penas de perda do fundo partidário,
enquanto perdurar a omissão de contas (art. 48, da Res. TSE 23.546/2017), e de suspensão da anotação do diretório perante o Tribunal
Regional Eleitoral (art. 42, Res. TSE 23.571/2018).
Em transitado em julgado: a) registre-se a presente decisão no sistema SICO, para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e de dar
publicidade; b) oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com cópia desta decisão, para o registro da suspensão do
diretório no Sistema SGIP (art. 42, Res. TSE 23.571/2018).
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 92-18.2018.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Balneário Pinhal
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PRB- PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (10)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ TOMAZ ALENCASTRO SANTOS (PRESIDENTE), HAMILTON JOSÉ RIBEIRO FILHO (TESOUREIRO) E LUIS
CARLOS CORREA DA CRUZ (TESOUREIRO: 22.08.2014 - 05.08.2017)
Trata-se de analisar as contas do órgão municipal do PRB Partido Republicano Brasileiro (10), do município de Balneário Pinhal/ RS, relativas
ao pleito de 2018.
O órgão municipal do PRB Partido Republicano Brasileiro (10), esteve ativa no período eleitoral (fl. 58).
Em que pese a previsão legal disciplinada na letra “d”, II, do art. 48, da Resolução TSE n. 23.575/2018, a agremiação omitiu-se na prestação
de contas da campanha.
Intimados o órgão municipal e seus representantes, mantiveram-se silentes.
A unidade técnica (fls. 59/59v) e o Ministério Público Eleitoral (fls. 62), manifestaram-se pela não prestação de contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como não prestadas as contas do órgão provisório municipal do PRB Partido Republicano Brasileiro (10), do município de
Balneário Pinhal/ RS, relativas ao pleito de 2018
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO, para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e de
dar publicidade; b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses do
Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes; c) oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com cópia desta
decisão, para o registro da suspensão do diretório no Sistema SGIP (Art. 83, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 114-76.2018.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Imbé
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTAL (23)
RESPONSÁVEL(S) : VALDOMIRO DE LIMA MEDEIROS (PRESIDENTE) E ANDRE LUIZ DA SILVA GOMES (TESOUREIRO)
Cuida-se de analisar as contas partidárias do órgão municipal do PPS – Partido Popular Socialista (23), do município de Imbé/ RS, relativas ao
exercício de 2017.
A Comissão Provisória Municipal do PPS – Partido Popular Socialista (23) esteve ativa no exercício 2017, com vigência anotada até
30/10/2017, porém, em situação “suspenso por falta de prestação de contas” (fl. 03).
Não houve a apresentação das contas do exercício financeiro de 2017.
Os órgãos de direção estadual e nacional foram intimados (fls. 30 e 32) do despacho de fl. 14, com vistas a imediata suspensão do repasse
das quotas do fundo partidário ao órgão municipal (letra “a”, III, art. 30, da Resolução TSE n. 23.546/2017).
Citados o órgão de direção estadual (fl. 76, 76v), o presidente (fl. 81) e o tesoureiro (fl. 73) à época a que se refere a prestação de contas, não
houve manifestação.
A unidade técnica (fl. 83) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 86) manifestaram-se pela não prestação das contas.
É o relatório.
Decido.
Embora regulares as citações/intimações/cientificações realizadas ao diretório estadual e aos responsáveis financeiros do órgão municipal,
mantiveram-se inertes.
O órgão técnico manifestou-se pelas contas serem julgadas não prestadas (fl. 83).
O Ministério Público, no mesmo sentido, opinou pelas contas serem julgadas não prestadas (fl. 86).
Isto posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PPS – Partido Popular Socialista (23), do município de Imbé/ RS, relativas ao exercício de
2017, nos termos da letra “a”, inciso IV, do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017, com as penas de perda do fundo partidário, enquanto
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perdurar a omissão de contas (art. 48, da Res. TSE 23.546/2017), e de suspensão da anotação do diretório perante o Tribunal Regional
Eleitoral (art. 42, Res. TSE 23.571/2018).
Em transitado em julgado: a) registre-se a presente decisão no sistema SICO, para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e de dar
publicidade; b) oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com cópia desta decisão, para o registro da suspensão do
diretório no Sistema SGIP (art. 42, Res. TSE 23.571/2018).
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 139-89.2018.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - 1º TURNO - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : MDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - TRAMANDAÍ (ADV(S) ANTÔNIO DA SILVEIRA
RODRIGUES-OAB 21479)
RESPONSÁVEL(S) : JUAREZ MARQUES DA SILVA E MARIANA BOCKMANN (ADV(S) ANTÔNIO DA SILVEIRA RODRIGUES-OAB 21479)
Trata-se de analisar as contas do órgão municipal do MDB – Movimento Democrático Brasileiro (15), do município de Tramandaí/ RS, relativas
ao pleito de 2018.
O órgão municipal do MDB – Movimento Democrático Brasileiro (15), esteve ativo no período eleitoral (fl. 07).
A obrigatoriedade de prestação de contas de campanha pelos órgãos de direção municipal, encontra previsão legal na letra “d”, II, do art. 48,
da Resolução TSE n. 23.575/2018.
A agremiação partidária figurou, em nível nacional e estadual, dentre as legendas que compuseram as chapas contendoras no segundo turmo.
As contas foram apresentadas em 05/11/2018 e 22/11/2018, dentro do prazo legal, indicando ausência de movimentação de recursos.
Em consulta ao Sistema SPCE Web, não foram encontrados dados de doação de fundo partidário (fl. 90) e nem registro de emissão de recibos
eleitorais.
Foram encontradas contas bancárias para a agremiação (fl. 92), ambas sem movimentação.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (fls. 106v) pela aprovação e o Ministério Público Eleitoral, igualmente, manifestou-se pela
aprovação (fls. 109).
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão municipal do MDB – Movimento Democrático Brasileiro (15), do município de
Tramandaí// RS, relativas ao pleito de 2018.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO e, após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 140-74.2018.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - 1º TURNO - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - CIDREIRA (ADV(S) CARLOS EDUARDO MARTINEZ DAS VIRGENS-OAB
103463)
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO DA COSTA SILVA E LUIZ GUSTAVO SILVEIRA CALDERON (ADV(S) CARLOS EDUARDO MARTINEZ DAS
VIRGENS-OAB 103463)
Trata-se de analisar as contas do órgão municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro (14), do município de Cidreira/ RS, relativas ao pleito
de 2018.
O órgão municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro (14), esteve ativo no período eleitoral (fl. 09).
A obrigatoriedade de prestação de contas de campanha pelos órgãos de direção municipal, encontra previsão legal na letra “d”, II, do art. 48,
da Resolução TSE n. 23.575/2018.
As contas foram apresentadas dentro do prazo legal, indicando ausência de movimentação de recursos.
Em consulta ao Sistema SPCE Web, não foram encontrados dados de doação de fundo partidário e nem registro de emissão de recibos
eleitorais. Ademais, os extratos bancários corroboraram a ausência de movimentação de recursos.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (fl. 87) pela aprovação, e o Ministério Público Eleitoral, igualmente, manifestou-se pela aprovação
(fls. 90).
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro (14), do município de
Cidreira/ RS, relativas ao pleito de 2018.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no SICO e, após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 142-44.2018.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - 1º TURNO - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - BALNEÁRIO PINHAL (ADV(S) ANDRÉ DA CUNHA-OAB 59640)
RESPONSÁVEL(S) : MÁRCIA ROSANE TEDESCO DE OLIVEIRA E LÚCIA MARIA TOZZI (ADV(S) ANDRÉ DA CUNHA-OAB 59640)
Trata-se de analisar as contas do órgão municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro (14), do município de Balneário Pinhal/ RS, relativas
ao pleito de 2018.
O órgão municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro (14), esteve ativo no período eleitoral (fl. 07).
A obrigatoriedade de prestação de contas de campanha pelos órgãos de direção municipal, encontra previsão legal na letra “d”, II, do art. 48,
da Resolução TSE n. 23.575/2018.
A agremiação partidária figurou, em nível estadual, dentre as legendas que compuseram as chapas contendoras no segundo turmo.
As contas foram apresentadas em 09/11/2018 e 14/11/2018, sendo a do segundo turno dentro do prazo legal, indicando ausência de
movimentação de recursos.
Em consulta ao Sistema SPCE Web, não foram encontrados dados de doação de fundo partidário.
Foram identificados dados sobre a emissão de recibos eleitorais, referentes à doações estimáveis em dinheiro.
Foi encontrada conta bancária para a agremiação, sem movimentação.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (fls. 90) pela aprovação e o Ministério Público Eleitoral, igualmente, manifestou-se pela aprovação
(fls. 93).
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão municipal do MDB – PTB – Partido Trabalhista Brasileiro (14), do município
de Balneário Pinhal/ RS, relativas ao pleito de 2018.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO e, após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 143-29.2018.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - 1º TURNO - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - CIDREIRA (ADV(S) MARGOT ZANETE ELIAS GOMES-OAB 22088)
RESPONSÁVEL(S) : MANOEL PONCIANO MARTINS E ZULEICA OLIVEIRA DA SILVEIRA (ADV(S) MARGOT ZANETE ELIAS GOMES-OAB
22088)
Trata-se de analisar as contas do órgão municipal do PSB – Partido Socialista Brasileiro (40), do município de Cidreira/ RS, relativas ao pleito
de 2018.
O órgão municipal do PSB – Partido Socialista Brasileiro (40) esteve ativo no período eleitoral (fl. 07).
A obrigatoriedade de prestação de contas de campanha pelos órgãos de direção municipal, encontra previsão legal na letra “d”, II, do art. 48,
da Resolução TSE n. 23.575/2018.
As contas foram apresentadas dentro do prazo legal, indicando ausência de movimentação de recursos.
Em consulta ao Sistema SPCE Web, não foram encontrados dados de doação de fundo partidário e nem registro de emissão de recibos
eleitorais. Ademais, os extratos bancários corroboraram a ausência de movimentação de recursos.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (fl. 81) pela aprovação, e o Ministério Público Eleitoral, igualmente, manifestou-se pela aprovação
das contas (fls. 94).
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão municipal do PSB – Partido Socialista Brasileiro (40), do município de
Cidreira/ RS, relativas ao pleito de 2018.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no SICO e, após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 158-95.2018.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - 1º TURNO - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PV - PARTIDO VERDE - TRAMANDAÍ (ADV(S) GISLAINE MARIA DOSSA FERNANDES-OAB 18767)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ANTÔNIO BERNARDES PEREIRA E ALTOMIR RODRIGUES PEREIRA (ADV(S) GISLAINE MARIA DOSSA
FERNANDES-OAB 18767)
Trata-se de analisar as contas do órgão municipal do PV – Partido Verde (43), do município de Tramandaí/ RS, relativas ao pleito de 2018.
O órgão municipal do PV – Partido Verde (43), esteve ativo no período eleitoral (fl. 08), até 30/03/2018.
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A obrigatoriedade de prestação de contas de campanha pelos órgãos de direção municipal, encontra previsão legal na letra “d”, II, do art. 48,
da Resolução TSE n. 23.575/2018.
A agremiação partidária não figurou dentre as legendas que compuseram as chapas contendoras no segundo turmo.
As contas foram apresentadas em 22/11/2018, após o prazo legal, indicando ausência de movimentação de recursos.
Em consulta ao Sistema SPCE Web, não foram encontrados dados de doação de fundo partidário (fl. 47) e nem registro de emissão de recibos
eleitorais (fl. 51), bem como não foram encontradas contas bancárias para a agremiação (fl. 48).
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (fls. 61/61v) pela aprovação e o Ministério Público Eleitoral, igualmente, manifestou-se pela
aprovação (fls. 64).
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão municipal do PV – Partido Verde (43), do município de Tramandaí/ RS,
relativas ao pleito de 2018.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO e, após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 087/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 172-79.2018.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (90)
RESPONSÁVEL(S) : FLÁVIO BRASIL CHAGAS E FERNANDO BRASIL CHAGAS
Trata-se de analisar as contas do órgão municipal do PROS – Partido Republicano da Ordem Social (90), do município de Cidreira/ RS,
relativas ao pleito de 2018.
O órgão municipal do PROS – Partido Republicano da Ordem Social (90) esteve ativo no período eleitoral (fl. 03).
Em que pese a previsão legal disciplinada na letra “d”, II, do art. 48, da Resolução TSE n. 23.575/2018, a agremiação omitiu-se na prestação
de contas da campanha.
Intimados o órgão municipal e seus representantes (fl. 32), mantiveram-se silentes.
A unidade técnica (fl. 34) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 37) manifestaram-se pela não prestação de contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como não prestadas as contas do órgão provisório municipal do PROS – Partido Republicano da Ordem Social (90), do
município de Cidreira/ RS, relativas ao pleito de 2018.
Declaro, ainda, revéis a agremiação partidária e seus responsáveis.
Em transitado em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO, para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e de dar
publicidade; b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses do Fundo
Partidário e adotar as providências pertinentes; c) oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com cópia desta decisão, para
o registro da suspensão do diretório no Sistema SGIP (Art. 83, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 088/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 178-86.2018.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (40)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO CABREIRA DA SILVA - PRESIDENTE E SELMARA ILHA CABREIRA - SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Trata-se de analisar as contas do órgão provisório municipal do PSB – Partido Socialista Brasileiro (40), do município de Tramandaí/ RS,
relativas ao pleito de 2018.
O órgão municipal do PSB – Partido Socialista Brasileiro (40), esteve ativo no período eleitoral (fl. 03).
Em que pese a previsão legal disciplinada na letra “d”, II, do art. 48, da Resolução TSE n. 23.575/2018, a agremiação omitiu-se na prestação
de contas da campanha.
Intimados o órgão municipal e seus representantes (fls. 17/19 e 21), mantiveram-se silentes, custando-lhes a declaração de revelia (fls. 24).
A unidade técnica (fls. 25/25v) e o Ministério Público Eleitoral (fls. 28), manifestaram-se pela não prestação de contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como não prestadas as contas do órgão provisório municipal do PSB – Partido Socialista Brasileiro (40), do município de
Tramandaí/ RS, relativas ao pleito de 2018.
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO, para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e de
dar publicidade; b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses do
Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes; c) oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com cópia desta
decisão, para o registro da suspensão do diretório no Sistema SGIP (Art. 83, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
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Após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 089/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 182-26.2018.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (20)
RESPONSÁVEL(S) : DAIANA BRITTO RODRIGUES - PRESIDENTE E JONAS DIAS DOS SANTOS - TESOUREIRO
Trata-se de analisar as contas do órgão municipal do PSC – Partido Social Cristão (20), do município de Tramandaí/ RS, relativas ao pleito de
2018.
O órgão municipal do PSC – Partido Social Cristão (20), esteve ativo no período eleitoral (fl. 03).
Em que pese a previsão legal disciplinada na letra “d”, II, do art. 48, da Resolução TSE n. 23.575/2018, a agremiação omitiu-se na prestação
de contas da campanha.
Intimados o órgão municipal e seus representantes (fls. 17/19 e 21), mantiveram-se silentes, custando-lhes a declaração de revelia (fls. 24)
A unidade técnica (fls. 25/25v) e o Ministério Público Eleitoral (fls. 328/28v), manifestaram-se pela não prestação de contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como não prestadas as contas do órgão provisório municipal do PSC – Partido Social Cristão (20), do município de Tramandaí/
RS, relativas ao pleito de 2018.
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO, para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e de dar
publicidade; b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses do Fundo
Partidário e adotar as providências pertinentes; c) oficie-se a Presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, com cópia desta decisão, para
o registro da suspensão do diretório no Sistema SGIP (Art. 83, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 090/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 190-03.2018.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - OMISSÃO - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUIZ ELEITORAL: EMERSON SILVEIRA MOTA
PARTIDO(S) : PTC - PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (36) (ADV(S) EGEDIO MATIELLO-OAB 27725)
RESPONSÁVEL(S) : LAIR ANTÔNIO PADILHA E ADERSON MANOEL RODRIGUES DA SILVA (ADV(S) EGEDIO MATIELLO-OAB 27725)
Trata-se de analisar as contas do órgão municipal do PTC – Partido Trabalhista Cristão (36), do município de Imbé/ RS, relativas ao pleito de
2018.
O órgão municipal do PTC – Partido Trabalhista Cristão (36), esteve ativo no período eleitoral (fl. 33).
A obrigatoriedade de prestação de contas de campanha pelos órgãos de direção municipal, encontra previsão legal na letra “d”, II, do art. 48,
da Resolução TSE n. 23.575/2018.
A agremiação partidária figurou,em nível estadual, dentre as legendas que compuseram as chapas contendoras no segundo turmo.
As contas foram apresentadas em 26/02/2019, após o prazo legal, indicando ausência de movimentação de recursos.
Em consulta ao Sistema SPCE Web, não foram encontrados dados de doação de fundo partidário (fl. 09) e nem registro de emissão de recibos
eleitorais.
Foram encontradas contas bancárias para a agremiação (fl. 12), ambas sem movimentação.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (fls. 103/103v) pela aprovação e o Ministério Público Eleitoral, igualmente, manifestou-se pela
aprovação (fls. 106).
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão municipal do PTC – Partido Trabalhista Cristão (36), do município de Imbé/
RS, relativas ao pleito de 2018.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO e, após, arquive-se.
Tramandaí, 13 de maio de 2019
EMERSON SILVEIRA MOTA
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 091/2019 - 110ª ZE
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo nº PC 174-49.2018.6.21.0110 - Protocolo 59.410/2018
Assunto: Prestação de contas eleitorais – pleito 2018
Partido: PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira (45) - Cidreira/RS
Responsáveis: Decio Itiberê Gomes de Oliveira (Presidente) e Elimar Tomaz Pacheco (Tesoureiro)
Advogado: Decio Itiberê Gomes de Oliveira – OAB/RS 12.725
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O Exmo. Juiz Eleitoral desta 110ª Zona, MM. Emerson Silveira Mota, nos autos do processo em epígrafe, INTIMA o partido e seus
responsáveis para, querendo, manifestar-se e juntar os documentos mencionados no relatório preliminar, no prazo de 3 (três) dias, sob pena
de as contas serem julgadas não prestadas. Emerson Silveira Mota, Juiz Eleitoral. Tramandaí, 14 de maio de 2019. Paulo Roberto Framil
Fernandes, Chefe do Cartório Eleitoral.

111ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 10/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 7-29.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
REQUERENTE(S) : AVANTE - ANTIGO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDOB, DIREÇÃO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS
(ADV(S) CAMILA SOARES DE OLIVEIRA-OAB 112051, DANIEL ANDRADE RESENDE MAIA-OAB 104717 E LUCAS AMARAL
GONÇALVES-OAB 168301)
REQUERIDO(S) : 111ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE
Vistos...
Transcorrido sem manifestação o prazo de três dias para a impugnação de eventuais interessados acerca da presente declaração de ausência
de movimentação financeira do partido AVANTE de Porto Alegre/RS (anterior PTdoB), declaro regularizadas as contas do partido referentes ao
ano de 2014, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, letra “b”, da Resolução nº 23.546/17 do TSE, ante a inexistência de movimentação de
recursos no referido exercício, por não possuir conta bancária, na época, conforme informação do Banco Central do Brasil de fl. 9.
Intime-se. D.l.
Porto Alegre, 26 de abril de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE

114ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2019 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-72.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
RESPONSÁVEL(S) : GILSOMAR DA SILVA E JONATA PACE (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055A E PAULO RENATO GOMES
MORAES-OAB 9150)
Processo: Nº 10-72.2018.6.21.0114
Protocolo: 12.526/2018
Objeto: Prestação de contas partidárias – Exercício 2017
Partido: Partido Popular Socialista – PPS
Município: Porto Alegre – RS
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do DIRETÓRIO MUNICIPAL, DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, de Porto Alegre/RS, referente ao
exercício financeiro de 2017. A apresentação das contas foi feita tempestivamente por seu presidente em 30/04/2018 (fls. 02/74). No dia
26/07/2018 a agremiação juntou às fls. 82/160 outras peças à prestação de contas. A representação processual consta nas procurações de fls.
03/05 e 192. A documentação foi devidamente assinada pelo presidente da agremiação partidária no período, pelo tesoureiro, técnico contábil
e defensor devidamente constituído.
A certidão de fl. 161 atestou a publicação, em Edital, do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício do partido político, e o
prazo expirou sem que houvesse impugnação (fl.165). O Cartório Eleitoral disponibilizou os autos ao Ministério Público Eleitoral em
20/08/2018, os quais foram devolvidos no dia 21/08/2018. Foi juntada certidão com a composição da Comissão Executiva do partido (fls.75 e
76).
A Unidade Técnica emitiu exame preliminar (fls. 166/167), solicitando a apresentação do comprovante de remessa da escrituração contábil à
Receita Federal, de extratos bancários e documentos fiscais comprobatórios dos gastos realizados com recursos do Fundo Partidário. Intimado
regularmente, o Diretório Municipal optou por não se manifestar, conforme certidão à fl. 177.
O Exame da Prestação de Contas (fls. 179/188) apontou as seguintes irregularidades: ausência de documentos fiscais comprovando gastos
com recursos do Fundo Partidário em desacordo com o inciso VI, art. 29, da Resolução TSE nº 23.464/2015; documentos fiscais e desacordo
com o art. 18, da Resolução citada; recebimento de recursos financeiros de pessoas físicas que caracterizam fonte vedada em ofensa ao art.
12, inc. IV e ingresso de receitas de origem não identificadas em conta-corrente, contrariando o art. 13º.
Devidamente intimado a prestar esclarecimentos pela nota de Expediente nº 29/2018, publicada no DEJERS nº 185, de 10/10/2018, o partido
manifestou-se juntando, em 09/11/2018 (fls. 196/321), o comprovante de remessa de escrituração contábil à receita Federal, os extratos
bancários do período, documentos comprovando o pagamento usando recursos do Fundo Partidário e demonstrativo de fluxo de caixa.
O Parecer Conclusivo (fls. 323/330) foi expedido pela Unidade Técnica, indicando que as incongruências contábeis e bancárias foram
esclarecidas, em parte, pelo partido político com a juntada da documentação, porém em relação ao recebimento de recursos financeiros
provenientes de fonte vedada afirmou que persiste a ofensa ao art. 12, inc. IV da Resolução TSE nº 23.464/2015, sugerindo a desaprovação
das contas no exercício 2017.
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Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, este órgão opinou pela intimação da agremiação para apresentar defesa. O partido foi regularmente
intimado através da Nota de Expediente nº 07/2019, publicada no DEJERS nº 54 de 26/03/2019, porém a agremiação optou por manter-se
silente.
Dada nova vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se (fls. 347/348) no sentido de que o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
POPULAR SOCIALISTA – PPS, de Porto Alegre/RS, descumpriu a Resolução TSE nº 23.464/2015 com o recebimento de R$3.762,00 (três mil
setecentos e sessenta e dois reais) provenientes de fonte vedada, o que sustenta a desaprovação das contas para o período, devendo ser
recolhido o valor acrescido de multa de até 20% nos termos do art. 14, §1º, da citada norma.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
É o sucinto relatório.
O Partido apresentou as contas tempestivamente em 30/04/2018. O processo foi instruído com os documentos arrolados na Resolução TSE n.
23.464/2015, estando suas peças devidamente assinadas.
Com base nos documentos acostados aos autos, a unidade técnica elaborou parecer, apontando irregularidades insanáveis. O Ministério
Público opinou pela reprovação das contas.
A unidade técnica ao emitir parecer conclusivo pela desaprovação das contas, constatou as seguintes irregularidades:
1- Ausência dos comprovantes materiais dos gastos com o fundo e documentos não aceitos.
O regramento quanto à comprovação dos gastos mediante uso do fundo partidário é basilar:
"Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral
...VI – documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da
realização de diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos "
A agremiação foi intimada para juntar ao processo os respectivos comprovantes materiais de gastos com o fundo indicada no exame de fls.
181/183, que totalizavam R$141.042,18. Juntou documentação às fls. 272/319, em sede de razões finais.
Conforme documentos apresentados restaram os seguintes valores em desacordo com os arts. 17, 18 e 29:
- Ausência de documentos fiscais: R$ 80,00 (24/05/2017), R$ 4.000,00 (13/07/2017), R$ 4.000,00 (13/07/2017) e R$ 98,70 (08/08/2017).
- Documentos comprovando despesas sem assinatura e ausência da descrição dos serviços prestados, em desacordo com o art. 18:
R$2.000,00(em 10/08/2017, referente à RPA paga a Simone Ivalete Rebelato – fl. 290), R$2.000,00(em 10/08/2017, referente à RPA paga a
Paulo Renato Gomes Moraes – fl. 298), R$2.000,00 (em 06/09/2017, referente à RPA paga a Paulo Renato Gomes Moraes – fl. 309),
R$2.000,00 (em 12/09/2017, referente à RPA paga a Simone Ivalete Rebelato – fl. 310), R$1.000,00 (em 05/10/2017, conforme extrato
eletrônico, pagamento de Simone Ivalete Rebelato), R$1.000,00 (em 05/10/2017, conforme extrato eletrônico, pagamento de Paulo Renato
Gomes Moraes), R$1.000,00 (em 13/10/2017, conforme extrato eletrônico, pagamento de Simone Ivalete Rebelato), R$1.000,00 (em
13/10/2017, conforme extrato eletrônico, pagamento de Paulo Renato Gomes Moraes), R$1.000,00(em 10/11/2017, referente à RPA paga a
Paulo Renato Gomes Moraes – fl. 319) e R$1.000,00 (em 10/11/2017, referente à RPA paga a Simone Ivalete Rebelato).
Assentada a ausência dos comprovantes materiais ou a falta da descrição detalhada das despesas realizadas com os valores do fundo
partidário nos autos, transparece clara infringência ao disposto nos arts. 17, 18 e 29, VI, da Res. TSE 23.464, resultando o valor de
R$22.178,70 sujeito ao recolhimento ao Tesouro Nacional.
2 – Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada.
Conforme Exame das Contas (fls. 186/ 188), foi apontado o recebimento de recursos de origem não identificada mediante depósitos na conta
bancária da agremiação no valor total de R$61.199,57.
A Resolução TSE. 23.464/2015, em seu art. 13, disciplina o recebimento de tais recursos:
“Art. 13 – É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não
identificada.
Parágrafo único: constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados...”
O partido manifestou-se apresentando os extratos bancários solicitados, tornando possível identificar, em conjunto com o Demonstrativo de
Doações Recebidas, os doadores originários dos respectivos valores, exceto os seguintes valores, que apresentam identificados, no extrato da
conta nº 300123.8, agência nº439, do banco Caixa Econômica Federal, como “Mensalidade”:
- R$2.038,00(em 04/01/2017), R$1.300,00 (em 02/02/2017), R$480,00 (em 02/03/2017), R$810,00 (em 03/05/2017), R$500,00(em
02/06/2017), R$250,00 (em 04/07/2017), R$250,00 (02/08/2017) e R$250,00 (em 04/09/2019).
Restaram não identificadas as receitas acima descritas, no valor total de R$5.878,00, infringindo ao disposto no art. 13. da Res. TSE 23.464,
sujeito ao recolhimento ao Tesouro Nacional.
3 – Recebimento de Recursos de Fonte Vedada.
Para o enfrentamento da matéria referente às doações oriundas de fontes vedadas, no Exame das Contas foi ressaltado que, caso a
agremiação sanasse os apontamentos referentes aos recursos não identificados, poderiam existir doadores que fossem identificados como
fonte vedada. Neste caso, inicialmente, transcrevo o regramento legal aplicável, previsto na Res. 23.464 TSE:
"Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – origem estrangeira;
II – pessoa jurídica;
III – pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV – autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.”
O Tribunal Regional Eleitoral, do Rio Grande do Sul, muito antes da edição da Res. TSE n. 23.464/2015, vinha interpretando o termo
“autoridade” como aquele demissível “ad nutum” pela administração direta ou indireta que desempenhe função de direção ou de chefia.
É da jurisprudência:Recurso. Prestação de contas de partido político. Doação de fonte vedada. Exercício financeiro de 2008.Doações de
autoridades titulares de cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta, prática vedada pela Resolução TSE n. 22.585/2007
e pelo inc. II do art. 31 da Lei n. 9.096/95.Desaprovação das contas pelo julgador originário. Configuram recursos de fonte vedada as doações
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a partidos políticos advindas de titulares de cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta que tenham a condição de
autoridades, vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia. Razoável e proporcional a aplicação, de ofício, de 6 meses de
suspensão das quotas do Fundo Partidário, a fim de colmatar lacuna da sentença do julgador. Provimento negado. (RE 10000525, Rel. Desa.
Elaine Harzheim Macedo, DEJERS 3/5/2013)
Posteriormente, em 2014, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Res. 23.432/2014, que estabelece:
Art. 12.É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:I - entidade
ou governo estrangeiro;
II - órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive Fundações Públicas;
III - concessionário ou permissionário de serviço público;
IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V - entidade de utilidade pública;
VI - entidade de classe ou sindical;
VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
VIII - entidades beneficentes e religiosas;
IX - entidades esportivas;
X - organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
XI - organizações da sociedade civil de interesse público;
XII - autoridades públicas;
XIII - fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; e
XIV - cartórios de serviços notariais e de registros.
§ 1º Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de
serviços públicos, salvo se receberem recursos públicos.
§ 2º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso XII do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos,
que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
§ 3º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20
desta Resolução.
§ 4º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa jurídica que seja coligada, controladora
ou controlada de outra pessoa jurídica que se inclua nas hipóteses previstas no caput deste artigo.
Ainda, na seção de 23.09.2015, o TRE/RS, respondendo à Consulta CTA 109-98.2015.6.21.0000, definiu que a vedação prescrita no inciso XII
e §2º do art. 12 da Res. 23.432/2014, se refere que os ocupantes de cargos eletivos e cargos em comissão, bem como aos que exercem cargo
de chefia e de direção na Administração Pública, na qualidade de funcionário público efetivo, abrangendo funcionários públicos dos três
poderes da União.
Por fim, a Res. TSE 23.464/15, que revogou a Res. TSE n. 23.432/14 manteve o mesmo conteúdo do art. 12, da resolução revogada, que
passou a vigorar da seguinte forma:
“Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I-origem estrangeira;
II-pessoa jurídica;III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV-autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.§ 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os
órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20 desta resolução§ 3º Entende-se por doação indireta, a
que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo.”
Assim sendo, as contribuições recebidas pelo partido no exercício de 2017, realizadas por Ana Júlia Caetano Alexis, no valor de R$805,00,
Andreia Cristina Brum, no valor de R$110,00, Elsa Maria de Andrade, no valor de R$805,00, Marcos Felipe Haddad Menezes Garcia, no valor
de R$910,00, Nilton da Silva Silveirio, no valor de R$382,00 e Paulo Odone de Araújo Ribeiro, no valor de R$750, constituem-se em recursos
oriundos de fontes vedadas, uma vez que todos exerceram cargo de chefia ou direção no período de 01.01.2017 a 31.12.2017, conforme se vê
da fl. 328, totalizando R$3.762,00 que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do § 1º, do art. 14, da Res. TSE n. 23.546/2017.
ISSO POSTO, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, do município de Porto Alegre/RS,
referentes ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, III, "a", da Res. 23.464/2015, e 23.546/2017.
Determino o recolhimento do valor de R$3.762,00 (três mil, setecentos e sessenta e dois reais), recebido irregularmente, oriundo de fonte
vedada, acrescido de multa de 20%, a ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 49, da Res. 23.546/2017.
Ainda, determino a devolução do valor de R$5.878,00 (cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais) de origem não identificada, uma vez que não
transitou pela conta bancária, na forma do art. 14 da Res. 23.546/2017, acrescido de multa de 20%, nos termos do art. 49, da Res.
23546/2017.
Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação do órgão
estadual do partido sobre o inteiro teor da sentença, intimando-o para que:
a) proceda, 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 da Resolução TSE n. 23546/17;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista acima; ou
d) informe, no processo da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados
ao órgão partidário sancionado.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 14 de maio de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-41.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA (ADV(S) JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO-OAB 99590)
Processo: Nº 25-41.2018.6.21.0114
Protocolo: 16.998/2018
Objeto: Prestação de contas partidárias – Exercício 2017
Partido: Partido Socialismo e Liberdade – PSOL
Município: Porto Alegre – RS
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, de Porto Alegre/RS, na forma da Lei n.º 9.096/95 e da
Resolução TSE n.º 23.464/2015, abrangendo a movimentação financeira de 2017.
O órgão partidário apresentou as contas intempestivamente. Não foi apresentado o Parecer da Comissão Executiva.
A unidade técnica emitiu o relatório de exame preliminar (fls. 373/374), solicitando documentos complementares no prazo de 20 dias. Intimados
através da Nota de Expediente nº 07/2018, publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, do Rio Grande do Sul, dia 24.08.18, o prazo
expirou sem que houvesse manifestação, conforme certidão à fl. 379. Sobreveio o exame das contas (fls. 381/386), onde foram apontadas
irregularidades pela unidade técnica. A agremiação optou por não se manifestar.
Elaborado o parecer conclusivo (fls. 393/398), sugerindo a desaprovação das contas.
O partido apresentou a respeito do Exame das Contas manifestação e anexou documentos aos autos no dia 10/12/2018. A unidade técnica,
após análise da manifestação e documentação apresentadas pelo partido, opinou, então, pela aprovação das contas com ressalva.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fl. 456) pela aprovação com ressalvas, acompanhando a manifestação da unidade técnica.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O SUCINTO RELATÓRIO.
Versa o presente sobre contas anuais oferecidas pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, de Porto Alegre, relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas as Resoluções TSE 23.464/2015 e 23.546/2017, que disciplinam a prestação
de contas.
O exame das contas, realizado pela unidade técnica, constatou impropriedade pela não-entrega do parecer da comissão executiva do partido,
documento exigido no art. 29, da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
A prestação de contas apresentada pela agremiação partidária está devidamente assinada por seu presidente, seu tesoureiro e contador
habilitado.
Os documentos demonstram fielmente a movimentação financeira efetuada pela agremiação partidária, sendo possível identificar as origens
dos recursos e as despesas efetuadas.
Isso exposto, JULGO APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas anuais do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, do Município
de Porto Alegre/RS, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos da Resolução TSE nº 23.464/2015, art. 46, inciso II, devendo o
partido sanar as impropriedades para os exercícios subsequentes.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Diligências legais.
Após trânsito em julgado, arquive-se com baixa
Porto Alegre, 14 de maio de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-78.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDO AVANTE
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ ENRIQUE PASQUALITO RAMIRES E MARCELO RAMIRES DA SILVA
Processo: Nº 29-78.2018.6.21.0114
Protocolo: 31.444/2018
Objeto: Prestação de contas partidárias – Exercício 2017
Partido: Partido Avante – AVANTE
Município: Porto Alegre – RS
VISTOS, etc.
Trata-se da prestação de contas, do Partido Avante – AVANTE, de Porto Alegre/RS, o qual não apresentou as contas do exercício financeiro
de 2017 no prazo legal, conforme determina a Lei 9.096/95, art. 32.
As notificações do Diretório Municipal do AVANTE e seus responsáveis (fls. 03, 04, 28, e 37) foram regulares.
Houve a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário conforme determinação (fl.05).
Foram certificadas a ausência de emissão de recibos eleitorais, a inexistência de extratos bancários disponíveis (consulta ao ODIN-SPCA) e de
recebimento de cotas do Fundo Partidário (fl. 13).
Colhida a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinou que as contas fossem julgadas não-prestadas.
Feita abertura de vista à agremiação partidária, esta permaneceu silente.
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Vieram os autos conclusos para sentença.
O regular funcionamento partidário exige a observância das regras atinentes à prestação de contas partidárias - Título III (Das Finanças e
Contabilidade dos Partidos), Capítulo I (Prestação de Contas), da Lei 9.096/95, e, no que diz respeito ao exercício financeiro de 2017, a
Resolução 23.546/2017.
Segundo a Lei 9.096/95 (art. 32) e a Resolução do TSE 23.546/2017 (art. 28), os partidos políticos devem apresentar contas à Justiça Eleitoral
anualmente, até o dia 30 de abril do ano seguinte. Da análise procedida, concluo que o Partido Avante – AVANTE, de Porto Alegre/RS, não
cumpriu com suas obrigações legais, mesmo após notificações procedidas pelo Cartório Eleitoral.
Constato que a agremiação não possui extrato bancário nem houve emissão de recibos eleitorais no exercício de 2017. Também não houve o
recebimento de cotas do Fundo Partidário.
Sendo assim, não tendo o partido apresentado contas, justificativas ou declaração de ausência de movimentação financeira, o julgamento da
prestação de contas como NÃO- PRESTADAS é medida que se impõe, em conformidade com o art. 46, inciso IV, “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Isso Posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Avante – AVANTE, de Porto Alegre/RS, relativas ao exercício financeiro de 2017,
nos termos do art. 46, inciso IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Determino a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a prestação de contas do
exercício de 2017, de acordo com o art. 48, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Determino, outrossim, a suspensão da anotação do órgão municipal, do Partido Avante – AVANTE, de Porto Alegre/RS, até que seja
regularizada a prestação de contas do exercício de 2017, com fundamento no art. 48, § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Com o trânsito em julgado, comunique-se à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul com cópia desta decisão, para
que seja registrada, no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, a suspensão da anotação do órgão municipal até que
seja regularizada a prestação de contas do exercício de 2017.
Após, arquive-se com baixa.
Porto Alegre, 14 de maio de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-27.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL CASTILHOS FURTADO, NEIVA MARIA DALCHIAVON E GUILHERME ANDERSON STURM (ADV(S)
CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB 104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGEROAB 48799 E ÉVELYN REGINA PASSOS DA SILVA-OAB 50E794)
Processo: Nº 13-27.2018.6.21.0114
Protocolo: 12.520/2018
Objeto: Prestação de contas partidárias – Exercício 2017
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
Município: Porto Alegre – RS
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual, do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, de Porto Alegre/RS, na forma da Lei n.º 9.096/95
e da Resolução TSE n.º 23.464/2015, abrangendo a movimentação financeira de 2017.
O órgão partidário apresentou as contas tempestivamente. Não foram apresentados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado do Exercício, Parecer da Comissão Executiva, Documentos fiscais comprobatórios dos gastos realizados com
recursos do Fundo Partidário e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.
A unidade técnica emitiu o relatório de exame preliminar (fls. 159/160), solicitando os documentos elencados no prazo de 20 dias. Intimados
pela Nota de Expediente nº 12/2018, publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, do Rio Grande do Sul, dia 24.08.18, a agremiação se
manifestou no dia 18/09/2018, juntando documentos solicitados no Exame Preliminar.
Foi publicado o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício; o prazo transcorreu sem que houvesse impugnação,
conforme certidão à fl. 186.
Sobreveio o exame das contas (fls. 188/197), onde foram apontadas irregularidades e improbidades pela unidade técnica. A agremiação
manifestou-se apresentando os documentos acostados às fls. 203/ 379.
Elaborado o parecer conclusivo (fls. 381/386), sugerindo a aprovação das contas com ressalva.
O partido apresentou esclarecimentos no dia 10/04/2019. A unidade técnica realizou uma análise da manifestação apresentada pelo partido,
ratificando o Parecer Conclusivo, opinando pela aprovação das contas com ressalva.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fl. 438) pela aprovação com ressalvas, acompanhando a manifestação da unidade técnica.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O SUCINTO RELATÓRIO.
Versa o presente sobre contas anuais oferecidas pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, de Porto Alegre, relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas as Resoluções TSE 23.464/2015 e 23.546/2017, que disciplinam a prestação
de contas.
O exame das contas, realizado pela unidade técnica, constatou irregularidades pela não-comprovação de despesas, embora usando recursos
do Fundo Partidário, recebimento de receitas oriundas de Fonte Vedada e o ingresso de valores de origem não-identificada.
A agremiação sanou as não-conformidades elencadas.
A prestação de contas apresentada pela agremiação partidária está devidamente assinada por seu presidente, seu tesoureiro e contador
habilitado.
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Constato que a prestação de contas apresentada demonstra fielmente a movimentação financeira efetuada pela agremiação partidária, sendo
possível identificar as origens dos recursos e as despesas efetuadas.
Isso exposto, JULGO APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas anuais do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, do
Município de Porto Alegre/RS, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos da Resolução TSE nº 23.464/2015, art. 46, inciso II,
devendo o partido sanar as impropriedades apontadas para os exercícios subsequentes.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Diligências legais.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Em 06 de maio de 2019.
Porto Alegre, 14 de maio de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-94.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : EVERTON LUIS GOMES BRAZ, ANTONIO OLIMPIO GUIMARAES FILHO E CARLOS SIEGLE DE SOUZA (ADV(S)
JULYANA VAZ PINTO-OAB 80238)
Processo: Nº 15-94.2018.6.21.0114
Protocolo: 12.367/2018
Objeto: Prestação de contas partidárias – Exercício 2017
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
Município: Porto Alegre – RS
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do DIRETÓRIO MUNICIPAL, DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, de Porto Alegre/RS,
referente ao exercício financeiro de 2017. A apresentação das contas foi feita tempestivamente por seu presidente em 27/04/2018 (fls. 02/523).
A representação processual consta nas procurações de fls. 09/11. A documentação foi devidamente assinada pelo presidente da agremiação
partidária no período, pelo técnico contábil, tesoureiro e defensor devidamente constituído.
A certidão de fl. 527 atestou a publicação, em Edital, do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício do partido político, e o
prazo expirou sem que houvesse impugnação (fl.531). O Cartório Eleitoral disponibilizou os autos ao Ministério Público Eleitoral em
20/08/2018, os quais foram devolvidos no dia 21/08/2018. Foi juntada certidão com a composição da Comissão Executiva do partido (fls.524 e
525).
A Unidade Técnica emitiu exame preliminar (fls. 532/533), solicitando a apresentação do Parecer da Comissão Executiva sobre as contas.
Intimado regularmente, o Diretório Municipal manifestou-se às fls.541/542.
O Exame da Prestação de Contas (fls. 544/554) apontou as seguintes irregularidades: ausência de documentos fiscais comprovando gastos
com recursos do Fundo Partidário em desacordo com o inciso VI, art. 29, da Resolução TSE nº 23.464/2015; documentos fiscais em desacordo
com o art. 18, da Resolução citada; recebimento de recursos financeiros de pessoas físicas que caracterizam fonte vedada em ofensa ao art.
12, inc. IV, e ingresso de receitas de origem não identificadas em conta corrente, contrariando o art. 13º.
Devidamente intimados a prestar esclarecimentos pela nota de Expediente nº 27/2018, publicada no DEJERS nº 173, de 24/09/2018, o partido
manifestou-se juntando, em 24/10/2018 (fls. 566/856), comprovantes de gastos com o Fundo Partidário, novo demonstrativo de doações
financeiras recebidas, informações sobre o apontamento referente aos recursos recebidos de origem não-identificada e extratos de
movimentação financeira.
Sobreveio Parecer Conclusivo (fls. 858/866) da Unidade Técnica, indicando que as incongruências contábeis e bancárias foram esclarecidas,
em parte, pelo partido político com a juntada da documentação, porém restaram desconformidades que não foram esclarecidas plenamente,
sugerindo a desaprovação das contas no exercício 2017.
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, este órgão opinou pela intimação da agremiação para apresentar defesa. O partido foi regularmente
intimado através da Nota de Expediente nº 11/2019, publicada no DEJERS nº 54 de 26/03/2019. Em 10/04/2019, foram prestados
esclarecimentos diversos.
Realizada a análise da manifestada acima, a unidade técnica manteve o parecer pela desaprovação das contas, haja vista que nem todas as
irregularidades foram sanadas.
Dada nova vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se (fl. 894/895) no sentido de que o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, de Porto Alegre/RS, descumpriu a Resolução TSE nº 23.464/2015 com o recebimento de fonte vedada, o
que sustenta a desaprovação das contas para o período, cominando-lhe ainda o recolhimento do valor nos termos do art. 14, §1º, da citada
norma.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
É o sucinto relatório.
O Partido apresentou as contas tempestivamente, em 27/04/2018. O processo foi instruído com os documentos arrolados na Resolução TSE n.
23.464/2015, estando suas peças devidamente assinadas.
Com base nos documentos acostados aos autos, a unidade técnica elaborou parecer, apontando irregularidades insanáveis. O Ministério
Público opinou pela intimação do partido para, querendo, se manifestar.
A agremiação prestou esclarecimentos quanto às irregularidades apontadas. A unidade técnica, então, realizou uma análise da documentação
apresentada e ratificou sua opinião pela desaprovação das contas, secundado pelo Ministério Público. Ao emitir parecer conclusivo pela
desaprovação, a unidade técnica constatou as seguintes irregularidades:
1- Ausência dos comprovantes materiais dos gastos com o fundo e documentos não-aceitos.
O regramento quanto à comprovação dos gastos mediante uso do fundo partidário é basilar:
"Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
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Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral...
VI – documentos fiscais que comprovem a a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da
realização de diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos
Art. 35. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do caput do art. 34 desta resolução, as cotas devem
ser submetidas à ánalise técnica para exame:
II- da regularidade na distribuiçao e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, especificando o percentual de gastos irregulares em
relação ao total de recursos;
§2º A regularidade de que trata o inciso II do caput destte artigo abrange, além do cumprimento das normas previstas no art. 2º desta
resolução, a efetiva execução do serviço ou a aquisição de bens e sua vinculação as atividades partidárias"
A agremiação foi intimada para juntar os respectivos comprovantes materiais de gastos com o fundo indicada no exame de fl. 544/557, que
totalizavam R$176.157,81, sobrevindo documentação às fls. 566/856 e fls. 881/887, esta última em sede de razões finais.
Conforme documentos apresentados, restaram os seguintes valores em desacordo com art. 17, 18 e 35, §2º, da Res. TSE 23.464.
a) Ausência de notas fiscais e/ou comprovação efetiva da vinculação da prestação dos serviços às atividades partidárias.
Data
Valor (em R$)
Favorecido
16/02/2017
5.000,00
José Honorato dos Santos Neto
10/04/2017
5.000,00
Estação Gráfica
03/07/2017
1.500,00
Pedro Igor Chaves
14/02/2017
10.000,00
Gustavo Eccher
13/03/2017
7.000,00
José Honorato dos Santos Neto
05/04/2017
7.500,00
José Honorato dos Santos Neto
04/05/2017
1.800,00
Pablo Vinicius dos Reis Santos
05/05/2017
7.500,00
José Honorato dos Santos Neto
03/07/2017
2.437,00
Dante dos Santos Menendez
04/07/2017
1.800,00
Pablo Vinicius dos Reis Santos
15/02/2017
7.000,00
Joka Serigrafia
05/04/2017
1.800,00
Pablo Vinicius dos Reis Santos
05/04/2017
8.000,00
Rafael Bandeira
10/03/2017
5.000,00
Coralsul Impressos
13/03/2017
8.000,00
Manga Rosa Filmes
13/04/2017
10.000,00
Manga Rosa Filmes
06/10/2017
21.687,60
SAMS Locações
08/05/2017
13.462,00
Sandro Alex
TOTAL
R$ 124.663,02
Assentada a ausência da comprovação dos gastos à vinculação das atividades partidárias realizadas com os valores do fundo partidário nos
autos, transparece clara infringência ao disposto nos arts. 17, §1º, e 35, §2º da Res. TSE 23.464, resultando o valor de R$ 124.663,02.
b) Pagamento de multa de mora ou juros
Data
Valor (em R$)
Favorecido
08/02/2017
39,34
TIM
16/02/2017
78,31
CEEE
05/04/2017
15,34
Embratel
05/05/2017
8,06
Net
08/06/2017
21,31
CEEE
05/07/2017
14,06
Embratel
TOTAL
176,42
O pagamento de multas com recursos do Fundo Partidário, infringe o disposto nos arts. 17, §2º, da Res. TSE 23.464, resultando no valor de
R$176,02.
2 – Recebimento de Recursos de Fonte Vedada.
Para o enfrentamento da matéria referente às doações oriundas de fontes vedadas, no Exame das Contas foi apresentado o recebimento de
R$52.932,56, exercício de 2017.
Neste caso, inicialmente, transcrevo o regramento legal aplicável, previsto na Res. 23.464 TSE:
"Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – origem estrangeira;
II – pessoa jurídica;
III – pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV – autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.”
O Tribunal Regional Eleitoral, do Rio Grande do Sul, muito antes da edição da Res. TSE n. 23.464/2015, vinha interpretando o termo
"autoridade" como aquele demissível “ad nutum” pela administração direta ou indireta que desempenhe função de direção ou de chefia.
É da jurisprudência: Recurso. Prestação de contas de partido político. Doação de fonte vedada. Exercício financeiro de 2008.
Doações de autoridades titulares de cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta, prática vedada pela Resolução TSE n.
22.585/2007 e pelo inc. II do art. 31 da Lei n. 9.096/95. Desaprovação das contas pelo julgador originário. Configuram recursos de fonte
vedada as doações a partidos políticos advindas de titulares de cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta que tenham
a condição de autoridades, vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia.Razoável e proporcional a aplicação, de ofício, de 6
meses de suspensão das quotas do Fundo Partidário, a fim de colmatar lacuna da sentença do julgador.Provimento negado.(RE 10000525,
Rel. Desa. Elaine Harzheim Macedo, DEJERS 3/5/2013) Posteriormente, em 2014, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Res. 23.432/2014,
que estabelece:
Art. 12.É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
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I - entidade ou governo estrangeiro;
II - órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive Fundações Públicas;
III - concessionário ou permissionário de serviço público;
IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V - entidade de utilidade pública;
VI - entidade de classe ou sindical;
VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
VIII - entidades beneficentes e religiosas;
IX - entidades esportivas;
X - organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
XI - organizações da sociedade civil de interesse público;
XII - autoridades públicas;
XIII - fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; e
XIV - cartórios de serviços notariais e de registros.
§ 1º Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de
serviços públicos, salvo se receberem recursos públicos.
§ 2º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso XII do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos,
que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
§ 3º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20
desta Resolução.
§ 4º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa jurídica que seja coligada, controladora
ou controlada de outra pessoa jurídica que se inclua nas hipóteses previstas no caput deste artigo.
Ainda, na seção de 23.09.2015, o TRE/RS, respondendo à Consulta CTA 109-98.2015.6.21.0000, definiu que a vedação prescrita no inciso XII
e §2º do art. 12 da Res. 23.432/2014, se refere aos ocupantes de cargos eletivos e cargos em comissão, bem como aos que exercem cargo de
chefia e de direção na Administração Pública, na qualidade de funcionário público efetivo, abrangendo funcionários públicos dos três poderes
da União.
Por fim, a Res. TSE 23.464/15, que revogou a Res. TSE n. 23.432/14 manteve o mesmo conteúdo do art. 12, da resolução revogada, que
passou a vigorar da seguinte forma:
“Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I-origem estrangeira;
II-pessoa jurídica; III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV - autoridades públicas
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta. § 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os
órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20 desta resolução
§ 3º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses
previstas nos incisos deste artigo.”
Assim sendo, as contribuições recebidas pelo partido no exercício de 2017, realizadas por Adriano Borges Gularte, Breno Santos de Oliveira,
Eduardo da Silva Vilar, Isabel Cristina Soriano da Silva, José Francisco Rodrigues Furtado, Manuela Bonotto Kelen Pedreschi e Paula Vaz
Pinto (fls. 863 e 865), constituem-se recursos oriundos de fontes vedadas, uma vez que todos exerceram cargo de chefia ou direção no
período de 01.01.2017 a 31.12.2017, totalizando R$52.932,56, que deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional nos termos do § 1º do art. 14
da Res. TSE n. 23.546/2017.
ISSO POSTO, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, do município de Porto Alegre/RS,
referentes ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, III, "a", da Res. 23.464/2015, e Res. 23.546/2017.
Determino o recolhimento do valor de R$52.932,56 (cinquenta e dois mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), recebido
irregularmente, oriundo de fonte vedada, acrescido de multa de 5%, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 49, da Res. 23.546/2017.
Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação do órgão
estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão, intimando-o para que:
a) proceda, 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 da Resolução TSE n. 23546/17;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista; ou
d) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao
órgão partidário sancionado.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 14 de maio de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-05.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO ELISANDRO DE OLIVEIRA, CARLOS BERNARDES SANTIAGO E GUILHERME ANDERSON STURM
(ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE MATTOS-OAB 32692)
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Processo: Nº 08-05.2018.6.21.0114
Protocolo: 13.974/2018
Objeto: Prestação de contas partidárias – Exercício 2017
Partido: Partido Socialista Brasileiro – PSB
Município: Porto Alegre – RS
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do DIRETÓRIO MUNICIPAL, DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, de Porto Alegre/RS, referente
ao exercício financeiro de 2017. A apresentação das contas foi feita intempestivamente por seu presidente em 02/05/2018 (fls. 02/26). A
representação processual consta nas procurações de fls. 03/05. A documentação foi devidamente assinada pelo presidente da agremiação
partidária no período, pelo técnico contábil, tesoureiro e defensor devidamente constituído. Foi juntada certidão com a composição da
Comissão Executiva do partido (fls.27/ 31).
A Unidade Técnica emitiu exame preliminar (fls. 34/35), solicitando a apresentação do comprovante de remessa da escrituração contábil à
Receita Federal, o balanço patrimonial, o demonstrativo do resultado do exercício e extratos bancários do período. Intimado regularmente, o
Diretório Municipal manifestou-se, juntando a documentação de fls. 40/132.
A certidão de fl. 134 atestou a publicação, em Edital, do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício do partido político, e o
prazo expirou sem que houvesse impugnação (fl.137).
O Exame da Prestação de Contas (fls. 139/144) apontou o recebimento de recursos financeiros de pessoas físicas que caracterizam fonte
vedada em ofensa ao art. 12, inc. IV, da Resolução nº 23.464/2015 do TSE.
Devidamente intimado para prestar esclarecimentos na nota de Expediente nº 36/2018, publicada no DEJERS nº 190, de 18/10/2018, o partido
optou por não se manifestar, conforme certidão à fl. 148.
O Parecer Conclusivo (fls. 150/154) foi expedido pela Unidade Técnica, indicando que não foi esclarecida a anotação, no Exame das Contas,
referente aos recursos provenientes de fonte vedada, sugerindo a desaprovação no exercício 2017.
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, esse opinou fosse intimada a agremiação para apresentar defesa, o que foi feito através da Nota de
Expediente nº 09/2019, publicada no DEJERS nº 54, de 26/03/2019. Houve manifestação em 09/04/2019, apresentando esclarecimentos
diversos.
Realizada a análise da defesa do partido, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, haja vista que as irregularidades não foram
sanadas.
Dada nova vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio Parecer (fl. 179/180) no sentido de que o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, de Porto Alegre/RS, descumpriu a Resolução TSE nº 23.464/2015 com o recebimento de fonte vedada,
sustentando a desaprovação das contas para o período, devendo ser recolhido o valor nos termos do art. 14, §1º, da citada norma.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
É o sucinto relatório.
O Partido apresentou as contas intempestivamente, em 02/05/2018. O processo foi instruído com os documentos arrolados na Resolução TSE
n. 23.464/2015, estando suas peças devidamente assinadas.
Com base nos documentos acostados aos autos, a unidade técnica elaborou parecer, apontando irregularidades insanáveis. O Ministério
Público opinou pela intimação do partido para defesa.
A agremiação apresentou esclarecimentos em relação às irregularidades apontadas. A unidade técnica, então, realizou uma análise dos
documentos e ratificou seu parecer pela desaprovação das contas, secundado pelo Ministério Público. Ao emitir parecer conclusivo pela
desaprovação das contas, a unidade técnica constatou as seguintes irregularidades:
1- Recebimento de Recursos de Fonte Vedada.
Para o enfrentamento da matéria referente às doações oriundas de fontes vedadas, no Exame das Contas foi apresentado o recebimento de
R$ 2.250,00 no exercício de 2017.
Transcrevo o regramento legal aplicável, previsto na Res. 23.464 TSE:
"Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – origem estrangeira;
II – pessoa jurídica;
III – pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV – autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.”
O Tribunal Regional Eleitoral, do Rio Grande do Sul, muito antes da edição da Res. TSE n. 23.464/2015, vinha interpretando o termo
"autoridade" como aquele demissível ad nutum pela administração direta ou indireta, que desempenhe função de direção ou de chefia.
Recurso. Prestação de contas de partido político. Doação de fonte vedada. Exercício financeiro de 2008. Doações de autoridades titulares de
cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta, prática vedada pela Resolução TSE n. 22.585/2007 e pelo inc. II do art. 31
da Lei n. 9.096/95.
Desaprovação das contas pelo julgador originário. Configuram recursos de fonte vedada as doações a partidos políticos advindas de titulares
de cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta que tenham a condição de autoridades, vale dizer, que desempenhem
função de direção ou chefia. Razoável e proporcional a aplicação, de ofício, de 6 meses de suspensão das quotas do Fundo Partidário, a fim
de colmatar lacuna da sentença do julgador. Provimento negado.(RE 10000525, Rel. Desa. Elaine Harzheim Macedo, DEJERS 3/5/2013)
Em 2014, o TSE editou a Res. 23.432/2014, que estabelece:
Art. 12.É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiro;
II - órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive Fundações Públicas;
III - concessionário ou permissionário de serviço público;
IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V - entidade de utilidade pública;
VI - entidade de classe ou sindical;
VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
VIII - entidades beneficentes e religiosas;
IX - entidades esportivas;
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X - organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
XI - organizações da sociedade civil de interesse público;
XII - autoridades públicas;
XIII - fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; e
XIV - cartórios de serviços notariais e de registros.
§ 1º Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de
serviços públicos, salvo se receberem recursos públicos.
§ 2º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso XII do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos,
que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
§ 3º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20
desta Resolução.
§ 4º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa jurídica que seja coligada, controladora
ou controlada de outra pessoa jurídica que se inclua nas hipóteses previstas no caput deste artigo.
Ainda, na seção de 23.09.2015, o TRE/RS, respondendo à Consulta CTA 109-98.2015.6.21.0000, definiu que a vedação prescrita no inciso XII
e §2º do art. 12 da Res. 23.432/2014 se refere aos ocupantes de cargos eletivos e cargos em comissão, bem como aos que exercem cargo de
chefia e de direção na Administração Pública, na qualidade de funcionário público efetivo, abrangendo funcionários públicos dos três poderes
da União.
Por fim, a Res. TSE 23.464/15, que revogou a Res. TSE n. 23.432/14, manteve o mesmo conteúdo do art. 12, da resolução revogada, que
passou a vigorar da seguinte forma:
“Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I-origem estrangeira;
II-pessoa jurídica;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV - autoridades públicas
§1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
§ 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20
desta resolução.
§ 3º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses
previstas nos incisos deste artigo.”
Assim, verifico que as contribuições recebidas pelo partido no exercício de 2017, realizadas por Dirnei Vieira de Vieira, no valor total de
R$2.250,00, divididas em 11 contribuições mensais de R$250,00, constituem-se em recursos oriundos de fontes vedadas, uma vez que o
mesmo exerceu cargo de direção no período de 01.01.2017 a 31.12.2017, conforme fl. 176, valor que deverá ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do § 1º do art. 14 da Res. TSE n. 23.546/2017.
ISSO POSTO, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, do município de Porto Alegre/RS,
referente ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, III, "a", da Res. 23.464/2015 e Res. 23.546/2017.
Determino o recolhimento do valor de R$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), recebido irregularmente, oriundo de fonte vedada,
acrescido de multa de 20%, a ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 49 da Res. 23.546/2017.
Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, notifique-se o órgão estadual do partido
sobre o inteiro teor da sentença para que:
a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinado ao órgão sancionado, de
acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23546/17;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista acima; ou
d) informe o processo da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao
órgão partidário sancionado.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 14 de maio de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-64.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL(S) : MAURO CESAR ZACHER (ADV(S) LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740)
Processo: Nº 17-64.2018.6.21.0114
Protocolo: 12.524/2018
Objeto: Prestação de contas partidárias – Exercício 2017
Partido: Partido Democrático Trabalhista – PDT
Município: Porto Alegre – RS
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do DIRETÓRIO MUNICIPAL, DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, de Porto Alegre/RS,
referente ao exercício financeiro de 2017. A apresentação das contas foi feita tempestivamente por seu presidente em 30/04/2018 (fls. 02/164).
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A representação processual consta nas procurações de fls. 03/04. A documentação foi devidamente assinada pelo presidente da agremiação
partidária no período, pelo técnico contábil e defensor devidamente constituído.
A certidão de fl. 171 atestou a publicação, em Edital, do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício do partido político, e o
prazo expirou sem que houvesse impugnação (fl.175). O Cartório Eleitoral disponibilizou os autos ao Ministério Público Eleitoral em
20/08/2018, os quais foram devolvidos no dia 21/08/2018. Foi juntada certidão com a composição da Comissão Executiva do partido (fls.165 e
168).
A Unidade Técnica emitiu exame preliminar (fls. 176/177), solicitando a apresentação do comprovante de remessa da escrituração contábil à
Receita Federal e documentos fiscais comprobatórios dos gastos realizados com recursos do Fundo Partidário. Intimado regularmente, o
Diretório Municipal manifestou juntando a documentação de fls.184/245.
O Exame da Prestação de Contas (fls. 249/258) apontou as seguintes irregularidades: ausência de documentos fiscais comprovando gastos
com recursos do Fundo Partidário em desacordo com o inciso VI, art. 29, da Resolução TSE nº 23.464/2015; documentos fiscais em desacordo
com o art. 18, da Resolução citada; recebimento de recursos financeiros de pessoas físicas que caracterizam fonte vedada em ofensa ao art.
12, inc. IV, ingresso de receitas de origem não identificadas em conta-corrente, contrariando o art. 13º, e não comprovação da aplicação
mínima de 5% do Fundo Partidário Recebido em programas de difusão da participação das mulheres.
Devidamente intimado a prestar esclarecimentos através pela nota de Expediente nº 28/2018, publicada no DEJERS nº 178, de 01/10/2018, o
partido manifestou-se juntando, em 22/11/2018 (fls. 268/342), os extratos bancários do período, comprovante de remessa de escrituração
contábil à receita Federal, documentos comprovando o pagamento usando recursos do Fundo Partidário, esclarecimentos quanto as anotações
de Fonte Vedada e de Receitas de Origem Não Identificada, e declaração sobre o repasse de 5% dos valores recebidos do Fundo Partidário
na aplicação de programas destinados às mulheres.
O Parecer Conclusivo (fls. 344/350) foi expedido pela Unidade Técnica, indicando que as incongruências contábeis e bancárias foram
esclarecidas, em parte, pelo partido político com a juntada da documentação, porém em relação ao repasse de 5% do Fundo Partidário para
programa de difusão das mulheres, em relação a documentação comprobatória de gastos do Fundo Partidário e recursos provenientes de
fonte vedada restou não esclarecidos de forma plena, sugerindo a desaprovação das contas no exercício 2017.
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, este órgão opinou pela intimação da agremiação para apresentar defesa. O partido foi regularmente
intimado através da Nota de Expediente nº 08/2019, publicada no DEJERS nº 54 de 26/03/2019. Em 09/04/2019, foram juntadas certidões de
filiações, contrato, notas fiscais e esclarecimentos diversos.
Realizada a análise da manifestação acima, a unidade técnica manteve o parecer pela desaprovação das contas, haja vista que nem todas as
irregularidades foram sanadas.
Dada nova vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se (fl. 390/391) no sentido de que o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, de Porto Alegre/RS, descumpriu a Resolução TSE nº 23.464/2015 com o recebimento de fonte
vedada, o que sustenta a desaprovação das contas para o período, devendo ser recolhido o valor acrescido de multa de até 20% nos termos
do art. 14, §1º, da citada norma.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
É o sucinto relatório.
O Partido apresentou as contas tempestivamente, em 30/04/2018. O processo foi instruído com os documentos arrolados na Resolução TSE n.
23.464/2015, estando suas peças devidamente assinadas.
Com base nos documentos acostados aos autos, a unidade técnica elaborou parecer, apontando irregularidades insanáveis. O Ministério
Público opinou pela intimação do partido para defesa.
A agremiação apresentou novos documentos e prestou esclarecimentos em relação às irregularidades apontadas. A unidade técnica, então,
realizou uma análise dos documentos e ratificou sua opinião pela desaprovação das contas, secundado pelo Ministério Público. Ao emitir
parecer conclusivo pela desaprovação, a unidade técnica constatou as seguintes irregularidades:
1- Ausência dos comprovantes materiais dos gastos com o fundo e documentos não-aceitos.
O regramento quanto à comprovação dos gastos mediante uso do fundo partidário é basilar:
"Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral
...VI – documentos fiscais que comprovem a a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da
realização de diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos "
A agremiação foi intimada para juntar ao processo os respectivos comprovantes materiais de gastos com o fundo indicada no exame de fl.
249/258 que totalizavam R$258.964,60. Juntou documentação às fls. 268/329 e fls. 367/378, esta última em sede de razões finais.
Conforme documentos apresentados restaram os seguintes valores em desacordo com o art. 18 e o art. 29:
- Ausência de comprovação da vinculação do gasto às atividades partidárias (art. 17, §1º, incisos, e art. 35, §2º). Não há comprovação de
propriedade, contrato de locação ou de doação estimada de veículo: R$499,00 (16/01/2017 – Posto de Combustível DICO), R$355,04
(16/02/2017 - Posto de Combustível DICO), R$131,01 (14/03/2017 - Posto de Combustível DICO), R$157,28 (17/07/2017 - Posto de
Combustível DICO ), R$6.396,00 (07/11/2017 - Posto de Combustível DICO), R$176,27 (13/12/2017 - Posto de Combustível DICO) e
R$200,00 (13/12/2017 – Hotel São Jorge).
Assentada a ausência da comprovação dos gastos à vinculação das atividades partidárias realizadas com os valores do fundo partidário nos
autos, transparece clara infringência ao disposto nos arts. 17, §1º, e 35, §2º, da Res. TSE 23.464, resultando o valor de R$ 7.914,60.
2 – Repasse de 5% do valor do Fundo Partidário ao programa de promoção e difusão da participação política da mulher.
Conforme Exame das Contas (fls. 249/258), foi apontado o recebimento de recursos do Fundo Partidário sem que houvesse efetuado o
repasse de 5% deste valor ao programa de promoção da participação da mulher na política, no valor mínimo de R$14.160,00.
A Resolução TSE. 23.464/2015, em seu art. 22, disciplina a aplicação do valor recebido ao programa de participação das mulheres:
“Art. 22 – os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de recursos do Fundo Partidário
recebidos no exercício financeiro para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, a
serem realizados de acordo com as orientações e responsabilidades do órgão nacional do partido político.
§ 1º O partido politico que não cumprir o disposto caput deve transferir o saldo para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º desta
resolução, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado dentro do exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%(doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser
aplicado na mesma finalidades….”
O partido se manifestou alegando que o Diretório Estadual seria o responsável pelo repasse dessa porcentagem e que efetua o desconto dos
5% antes de repassar às esferas municipais os valores do Fundo Partidário.
Analisando o caput do art. 22, notamos que ali consta que os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, o repasse citado.
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Restou não aceita a manifestação do partido, permanecendo a irregularidade apontada, em um valor total de R$14.160,00 infringindo ao
disposto no art.22, da Res. TSE 23.464.
3 – Recebimento de Recursos de Fonte Vedada.
Para o enfrentamento da matéria referente às doações oriundas de fontes vedadas, no Exame das Contas foi apresentado o recebimento de
R$10.140,00 no exercício de 2017.
Analisando o caso concreto, percebo que houve um erro da unidade técnica ao somar os valores, sendo que o correto é o recebimento de
recursos de fonte vedada em um valor total de R$8.340,00. Neste caso, inicialmente, transcreve-se o regramento legal aplicável, previsto na
Res. 23.464, do TSE:
"Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – origem estrangeira;
II – pessoa jurídica;
III – pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV – autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.”
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, muito antes da edição da Res. TSE n. 23.464/2015, vinha interpretando o termo
"autoridade" como aquele demissível “ad nutum” pela administração direta ou indireta, que desempenhe função de direção ou de chefia.
Recurso. Prestação de contas de partido político. Doação de fonte vedada. Exercício financeiro de 2008.
Doações de autoridades titulares de cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta, prática vedada pela Resolução TSE n.
22.585/2007 e pelo inc. II do art. 31 da Lei n. 9.096/95. Desaprovação das contas pelo julgador originário. Configuram recursos de fonte
vedada as doações a partidos políticos advindas de titulares de cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta que tenham
a condição de autoridades, vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia.Razoável e proporcional a aplicação, de ofício, de 6
meses de suspensão das quotas do Fundo Partidário, a fim de colmatar lacuna da sentença do julgador.Provimento negado. (RE 10000525,
Rel. Desa. Elaine Harzheim Macedo, DEJERS 3/5/2013) Em 2014, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Res. 23.432/2014, que estabelece:
Art. 12.É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: I - entidade
ou governo estrangeiro;
II - órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive Fundações Públicas;
III - concessionário ou permissionário de serviço público;
IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V - entidade de utilidade pública;
VI - entidade de classe ou sindical;
VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
VIII - entidades beneficentes e religiosas;
IX - entidades esportivas;
X - organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
XI - organizações da sociedade civil de interesse público;
XII - autoridades públicas;
XIII - fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; e
XIV - cartórios de serviços notariais e de registros.
§ 1º Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de
serviços públicos, salvo se receberem recursos públicos.
§ 2º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso XII do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos,
que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
§ 3º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20
desta Resolução.
§ 4º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa jurídica que seja coligada, controladora
ou controlada de outra pessoa jurídica que se inclua nas hipóteses previstas no caput deste artigo.
Ainda, na seção de 23.09.2015, o TRE/RS, respondendo à Consulta CTA 109-98.2015.6.21.0000, definiu que a vedação prescrita no inciso XII
e §2º do art. 12 da Res. 23.432/2014 se refere aos ocupantes de cargos eletivos e cargos em comissão, bem como aos que exercem cargo de
chefia e de direção na Administração Pública, na qualidade de funcionário público efetivo, abrangendo funcionários públicos dos três poderes
da União.
Por fim, a Res. TSE 23.464/15, que revogou a Res. TSE n. 23.432/14, manteve o mesmo conteúdo do art. 12, da resolução revogada, que
passou a vigorar da seguinte forma:
“Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I-origem estrangeira;
II-pessoajurídica; III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV - autoridades públicas
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta. § 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os
órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20 desta resolução § 3º Entende-se por doação indireta, a
que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo.”
Assim, verifico que as contribuições recebidas pelo partido no exercício de 2017, realizadas por Artur Alexandre Souto, no valor de R$1.000,00;
Fabiana Santos de Oliveira, no valor de R$1.000,00; Kalil Sehbe Neto, no valor de R$5.000,00; Lya Thais Alves Ribeiro, no valor de R$70,00;
Valmor Luis Krysczun, no valor de R$1.000,00 e Vidal Pedro Dias Abreu, no valor de R$270,00, constituem-se em recursos oriundos de fontes
vedadas, uma vez que todos exerceram cargo de chefia ou direção no período de 01.01.2017 a 31.12.2017, conforme se vê da fl. 254,
totalizando R$8.340,00 que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do § 1º do art. 14 da Res. TSE n. 23.546/2017.
ISSO POSTO, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, do município de Porto Alegre/RS,
referentes ao exercício financeiro de 2017 com fulcro no art. 46, III, "a", da Res. 23.464/2015 e 23.546/2017.
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Determino o recolhimento do valor de R$8.340,00 (oito mil, trezentos e quarenta reais), recebido irregularmente, oriundo de fonte vedada,
acrescido de multa de 20%, a ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 49, da Res. 23.546/2017.
Ainda, diante da ausência de adimplemento da obrigatoriedade da destinação de percentual da verba para fins do disposto no art. 44, V da Lei
9.096/95 (art. 22 da Res. 23.464 TSE), resta imputada à agremiação a determinação de destinação de percentual adicional de 12,5% no
exercício subsequente, dos recursos recebidos do fundo partidário, em adição ao percentual legal, para fins do disposto no art. 44, §5º, da Lei
9.096/95, na redação vigente no exercício 2017.
Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação do órgão
estadual do partido sobre o inteiro teor da sentença, intimando-o para que:
a) proceda, 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 da Resolução TSE n. 23546/17;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista acima; ou
d) informe, no processo da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados
ao órgão partidário sancionado.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 14 de maio de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE

115ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 044/2019 - 115ªZE/RS
Classe PC – Processo N. 80-86.2018.6.21.0115
Partido e responsáveis: PSDB, Rodrigo Schindler e Geovan Calros Pohl – Advogado(a): Sandro Paulo Prager OAB/RS 68.810
Município: Condor
“Vistos.
Determino a análise das contas.
Havendo necessidade de diligências, determino a intimação, através do DEJERS, do prestador e responsáveis, para que no prazo de 03 (três)
dias apresentem os esclarecimentos solicitados, sob pena de preclusão, conforme art. 72, § 1º da Res. TSE nº 23.553/17.
Após, com ou sem manifestação, emita-se parecer conclusivo.
Em seguida, encaminhem-se os autos para o MPE, para parecer no prazo de 02 (dois) dias, conforme art. 76.
Dil.
Panambi, 08 de maio de 2019.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.”
De ordem, intimo o partido político e seus responsáveis para que prestem os esclarecimentos solicitados, no prazo de 03 (três) dias, conforme
relatório de exame de diligências. Panambi, 13/05/2019. Maciel Gaspar Klock,
Chefe de Cartório.
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 06/02/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
- Extrato da conta bancária de campanha;
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se houver;
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), se
houver;
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos.
2. QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS
2.1. As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes partidários, divergem daquelas registradas
na Justiça Eleitoral (art. 56, I, a, da Resolução TSE n° 23.553/2017):
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SGIP
FUNÇÃO
NOME DO REPRESENTANTE PERÍODO GESTÃO NOME DO REPRESENTANTE PERÍODO GESTÃO
Tesoureiro
GEOVAN CARLOS POHL 01/01/2018 688.731.660-91
31/12/2018
3. APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS ARRECADADAS
3.1. Não foram informados os dados referentes às contas bancárias, impossibilitando o confronto entre a data inicial da arrecadação dos
recursos e a data da abertura da conta bancária, impedindo a aferição de regularidade no cumprimento dos requisitos para início da
arrecadação dispostos no art. 3º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que configura restrição ao exame.
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4. APROFUNDAMENTO DO EXAME DE GASTOS ELEITORAIS
4.1. Não foram informados os dados referentes à conta bancária no extrato eletrônico e na prestação de contas, impossibilitando o confronto
entre a data de pagamento de despesas e a data da abertura da conta bancária, impedindo a aferição de regularidade no cumprimento dos
requisitos para realização de gastos, nos termos do art. 3º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que configura restrição ao exame.
Panambi, 13 de maio de 2019. ANA PAULA EBERLI SOARES, Analista Judiciária.

117ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 005/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO, Juiz Eleitoral da 117ª Zona, NÃO-ME-TOQUE, Circunscrição do
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Liberato Salzano, 146,
sala 01, Centro, em Não-Me-Toque/RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos das disposições
processuais do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17, os balanços patrimoniais e as demostrações do resultado do exercício 2018 dos órgãos
partidários municipais.
OBJETO: dar publicidade aos balanços patrimoniais e às demostrações do resultado do exercício 2018 dos seguintes partidos políticos:
PDT de Victor Graeff/RS – Responsáveis: Marcos Nadir Vieira dos Santos (Presidente) e Alvaro Garcia Machado (Tesoureiro).
MDB de Victor Graeff/RS – Responsáveis: Nestor Jung (Presidente) e Paulo Castelar Alflen (Tesoureiro).
PR de Colorado/RS – Responsáveis: Eleonara Carla Gobbi (Presidenta) e Franciele de Bortoli (Tesoureira).
PTB de Não Me Toque/RS – Responsáveis: Gilson dos Santos (Presidente) e Marco Antônio da Costa (Tesoureiro).
MDB de Não Me Toque/RS – Responsáveis: Carlos Alberto Bacher (Presidente) e Eurides Valdir Berwig (Tesoureiro).
PR de Não Me Toque/RS – Responsáveis: Emerson Quadros de Moura (Presidente) e Rosangela de Oliveira de Moura (Tesoureira).
PSB de Não Me Toque/RS – Responsáveis: Pedro Paulo Nienow (Presidente) e Maiquel Roberto Junges (Tesoureiro).
PT de Não Me Toque/RS – Responsáveis: Nara Marisa Caravalho Adams (Presidenta) e Sandra Aires Matoso (Tesoureira).
PSD de Não Me Toque/RS – Responsáveis: Joel dos Santos Borba (Presidente) e Elenir Aparecida dos Santos Moraes (Tesoureira).
PDT de Não Me Toque/RS – Responsáveis: Alberto Guilherme Maurer (Presidente) e Alberto Maurer (Tesoureiro).
PDT de Tio Hugo/RS – Responsáveis: Paulo Cesar Pereira (Presidente) e Gilson Paz (Tesoureiro).
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar e obter cópias dos documentos
acima referidos, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. Ainda, a contar do termo final do
prazo acima mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer partido político poderá 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 seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Não-Me-Toque, 14 de maio de 2019.
Eu, DANIEL JONATHAN SILVA DE LIMA, Chefe de Cartório Substituto, preparei e conferi.
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª Zona.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 004/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor MÁRCIO CÉSAR SFREDO MONTEIRO, Juiz Eleitoral da 117ª Zona, NÃO-ME-TOQUE, Circunscrição do
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Liberato Salzano, 146,
sala 01, Centro, em Não-Me-Toque/RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, a declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício 2018 dos órgãos partidários
municipais a seguir nominados:
Progressistas de Victor Graeff/RS – Responsáveis: Rui Wink (Presidente) e Lairton Andre Koeche (Tesoureiro).
PDT de Colorado/RS – Responsáveis: Antônio Carlos de Oliveira (Presidente) e Lorenice Teresinha de Oliveira (Tesoureira).
PTB de Lagoa dos Três Cantos/RS – Responsáveis: Regis André Simon (Presidente) e Arsenio Erni Uebel (Tesoureiro).
Progressistas de Tio Hugo/RS – Responsáveis: Sirlei de Fátima Rezende (Presidenta) e Antônio César Cimarosti (Tesoureiro).
Rede Sustentabilidade de Tio Hugo/RS – Responsáveis: Mariana da Silveira (Presidenta) e José Roberto Mouchet Irazoqui (Tesoureiro).
PSB de Tio Hugo/RS – Responsáveis: Oneide Gayer (Presidente) e José Leite (Tesoureiro).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias, após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugnar a declaração de ausência de
movimentação de recursos, mediante petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Não-Me-Toque, 14 de maio de 2019.
Eu, DANIEL JONATHAN SILVA DE LIMA Chefe de Cartório Substituto, preparei e conferi.
MÁRCIO CÉSAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª Zona.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-66.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS-OAB 17684)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRE ROBERTO MULLER, EVANDRO WINDBERG E MATEUS FERNANDO OSTERKAMP (ADV(S) LUIZ PAULO
MORAIS MALAQUIAS-OAB 17684)
Vistos.
Preliminarmente, cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar novo regramento sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE nº 23.546/2017. De acordo com o art. 65 de suas disposições transitórias temos que:
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito,
sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas
de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
(...)
IV - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser examinadas de acordo com as regras previstas nesta
resolução e nas que a alterarem.
(...)
Dessa forma, tanto a análise de mérito, quanto ao rito processual, aplico o regramento da novel legislação que versa sobre prestação de
contas com movimentação financeira, nos termos do art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Uma das inovações processuais trazidas pela Resolução TSE nº 23.546/2017 é a exigência de que todas as partes estejam representadas por
advogado desde a apresentação das contas, conforme art. 31, inciso II. Tendo em vista que, na procuração apresentada pelo Partido da Social
Democracia Brasileira de Não-Me-Toque/RS, figuram como outorgantes a agremiação partidária, o presidente atual e do exercício financeiro
apurado, bem como o tesoureiro atual e do exercício financeiro apurado, DECLARO a regularidade da representação processual.
Prosseguindo, considerando que houve apresentação da prestação de contas com de recursos, nos moldes do art. 29 e seus incisos, procedase na forma do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017, sucessivamente, nos seguintes termos:1 – Seja publicado Edital referindo-se à
disponibilização do Demonstrativo do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, bem como disponibilizado o processo ao
órgão do MPE da respectiva jurisdição, de acordo com os §§ 01 º a 03º do art. 31;2 – Oferecida ou não impugnação, que sejam analisadas
preliminarmente as contas, apontando as eventuais peças/demonstrativos faltantes;
Diligências legais.
Não-Me-Toque, 13 de maio de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE

121ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 029/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-63.2018.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ15753716/0001-37 - ADVOGADO: VINICIUS AREND COSSETTIN OAB/RS 77.814
RESPONSÁVEL(S) : RENE VICENTE DA SILVA (PRESIDENTE) E VERA STEFÂNIA DA SILVA
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), do município de Ibirubá/RS, relativa às
Eleições Gerais de 2018, em cumprimento ao disposto no art. 48, inciso II, alínea “d”, da Resolução nº 23.553/2017.
Os prestadores de contas juntaram parte dos documentos descritos na Resolução TSE nº 23.553/2017.
Foi publicado o Edital nº 004/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (fl. 35), nos termos do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a
fim de conferir publicidade à prestação de contas apresentada. O prazo para impugnação do edital transcorreu in albis (fl. 36).
Em Exame Preliminar (fl. 37), a unidade técnica solicitou a apresentação dos documentos faltantes. Foi determinada a intimação do órgão
partidário e dos responsáveis para se manifestarem quanto ao teor do exame, prazo que transcorreu sem nenhuma providência.
A examinadora das contas designada por este juízo, em seu parecer, concluiu pela desaprovação (fls. 43/44).
Com vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas prestadas (fl. 47).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Resolução TSE nº 23.553/2017 preceitua que os órgãos partidários municipais vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o
início das convenções partidárias devem prestar contas das Eleições Gerais 2018 no prazo assinalado, mesmo que não haja movimentação de
recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Além disso, o art. 10 da mencionada resolução determina:
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, Quarta-feira, 15 de Maio de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 86, Página: 98

É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I – pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
“Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE n. 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(…)
A unidade técnica concluiu que não foi possível verificar a ausência de movimentação de recursos de qualquer natureza pelo partido durante a
campanha eleitoral de 2018, diante da ausência de comprovação de abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha. A apresentação dos extratos é obrigatória, conforme previsão do art. 56, II, a, da mesma Resolução.
Constata-se, assim, que, apesar de terem sido enviados, via sistema SPCE, os extratos da prestação de contas final, e apresentados no
cartório eleitoral, o órgão municipal não comprovou a abertura da conta bancária específica para movimentação de recursos de campanha,
conforme obrigatoriedade prevista no dispositivo acima transcrito. A abertura de conta e a juntada dos respectivos extratos são elementos
imprescindíveis para verificação de qualquer movimentação financeira que possa ocorrer durante o período eleitoral ou sua ausência.
Dada a impropriedade das contas, a desaprovação é a medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, para todos os efeitos, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCdoB) de Ibirubá/RS, relativas
às Eleições Gerais de 2018, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/17. Assim, nos termos dos §§ 4º e 6º do art. 77, da
mesma resolução, determino a suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar do
ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comunique-se os diretórios regional e nacional do partido acerca da suspensão e registre-se no SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-25.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO ROGERIO LOPES DOS SANTOS, IVAN NEIMAR CAPONI E ELOI FERRAZ DE ANDRADE
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de expediente para apurar a omissão na prestação de contas do exercício financeiro de 2017 do Diretório Municipal do Partido
Democrático Trabalhista – PDT de Ibirubá/RS, conforme disposto na Resolução TSE nº 23.546/17.
Transcorrido o prazo legal (art. 32, Lei nº 9.096/95 e art. 28, Resolução TSE nº 23.546/17), o Diretório Municipal do PDT de Ibirubá não prestou
contas à Justiça Eleitoral. Devidamente notificados, o partido e os respectivos responsáveis permaneceram silentes, conforme informação do
Cartório Eleitoral (fl. 02). Determinou-se a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas, bem como a imediata
suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, conforme preceituam as alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 30 da Resolução TSE nº
23.546/17.
A unidade técnica informou acerca da impossibilidade de verificação dos extratos eletrônicos do diretório, bem como que não há registros
sobre a emissão de recibos de doação. Foi informado, outrossim, que não houve declaração de repasse de quotas do Fundo Partidário ao
diretório municipal. Ouvido o Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 25).
Em cumprimento ao art. 30, IV, e, da Resolução TSE nº 23.546/17, foram intimados os interessados para se manifestarem sobre as
informações e documentos apresentados no processo. As partes permaneceram novamente silentes.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, anoto que tanto o Partido quanto seus responsáveis foram devidamente notificados para regularizar as contas eleitorais, sem,
contudo, haver qualquer manifestação ou juntada da documentação exigida, inviabilizando a análise da regularidade da arrecadação e
aplicação de recursos. Assim, DECLARO REVÉIS a agremiação partidária e seus respectivos responsáveis legais. Dessa maneira, os prazos
fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, na forma do art. 346, CPC.
Segundo o art. 32 da Lei nº 9.096/95 e o art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, os partidos políticos devem apresentar contas à Justiça
Eleitoral anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente. Compulsando os autos, verifico que o órgão partidário e os responsáveis
permaneceram omissos depois de notificados, não apresentando nenhum documento. Observa-se, assim, que o partido não cumpriu com suas
obrigações legais, mesmo após as notificações procedidas pelo Cartório Eleitoral, omitindo-se ao seu dever de prestar contas. Pelo exposto, e
conforme parecer do Ministério Público, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe. Tal consequência está expressa
no art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, declaro revéis a agremiação partidária e seus respectivos responsáveis legais e JULGO NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Ibirubá/RS, nos termos do art. 46, IV, “a”, da
Resolução TSE nº 23.464/2015. Assim, determino:
a) a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto as contas não sejam apresentadas, conforme art. 48 da
citada Resolução;
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b) a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal, conforme preceituava o art. 42 da Resolução TSE nº 23.465/15,
dispositivo repetido no mesmo artigo da Resolução TSE nº 23.571/18.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da sentença, registre-se no sistema SICO, bem como comunique-se ao TRE-RS para anotação da suspensão do
Diretório Municipal.
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-77.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (CNPJ: 09134649/0001-86) IBIRUBÁ-RS- ADVOGADO:LEONARDO FIOR OAB/RS:
33507
RESPONSÁVEL(S) : JUSCELINO TRENHAGO (PRESIDENTE CPF: 29083249034) E ARISTIDES MARQUES FERREIRA (TESOUREIRO
CPF: 27928373068)
Vistos.
Já tendo sido autuada na classe PC – Prestação de Contas pelo cartório eleitoral nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, arts. 31, I, “a” e
“b”, entendo como aplicável o rito previsto no artigo 45 da supracitada resolução. Publique-se edital, no DEJERS, com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, para que no prazo de 3
(três) dias contados da publicação, qualquer interessado apresente impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Junte-se os extratos bancários que tenham sido
enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 6º. Certifique-se sobre a existência de informações/registros nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como sobre a eventual emissão de recibos de doação
junto aos sistemas eleitorais. Apresentada a manifestação do responsável pela análise técnica das contas, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para sentença.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-69.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - CNPJ: 24303894/0001-57 ADVOGADO: JADERSON DOS REIS NICOLODI OAB/
RS 79.027
RESPONSÁVEL(S) : JADERSON DOS REIS NICOLODI (PRESIDENTE CPF: 01001519060) E RENATO LUIZ VARGAS (TESOUREIRO CPF:
00401010023)
Vistos.
Já tendo sido autuada na classe PC – Prestação de Contas pelo cartório eleitoral nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 31, I, “a” e
“b”, entendo como aplicável o rito previsto no artigo 45 da supracitada resolução. Publique-se edital, no DEJERS, com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, para que no prazo de 3
(três) dias contados da publicação, qualquer interessado apresente impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Junte-se os extratos bancários que tenham sido
enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 6º. Certifique-se sobre a existência de informações/registros nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como sobre a eventual emissão de recibos de doação
junto aos sistemas eleitorais. Apresentada a manifestação do responsável pela análise técnica das contas, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para sentença.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-17.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS (DEM) - CNPJ: 03862458/0001-48 - ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE STEFANELLO DE AZEVEDO ALVES
OAB/RS Nº 83.263
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO HENRIQUE STEFANELLO DE AZEVEDO ALVES (PRESIDENTE - CPF: 009.799.010-81), CELITO MEZOMO
(TESOUREIRO - CPF: 065179199-53), PATRÍCIA SANDRI (TESOUREIRA NO EXERCÍCIO 2018 )
Vistos.
Já tendo sido autuada na classe PC – Prestação de Contas pelo cartório eleitoral nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 31, I, “a” e
“b”, entendo como aplicável o rito previsto no artigo 45 da supracitada resolução. Publique-se edital, no DEJERS, com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, para que no prazo de 3
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(três) dias contados da publicação, qualquer interessado apresente impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Junte-se os extratos bancários que tenham sido
enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 6º. Certifique-se sobre a existência de informações/registros nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como sobre a eventual emissão de recibos de doação
junto aos sistemas eleitorais. Apresentada a manifestação do responsável pela análise técnica das contas, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para sentença.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-54.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) CNPJ: 25355893/0001-19 - ADVOGADO: TIAGO SILVEIRA GUTERRES OAB/RS: 72148
RESPONSÁVEL(S) : MAURO CESAR CONSTANTINO (PRESIDENTE - CPF: 715244010-72), MICHELI GOULART (TESOUREIRA - CPF:
001447580-40), JUNARA BONGIORNO (TESOUREIRA DO EXERCÍCIO 2018 - CPF: 49563238087)
Vistos.
Já tendo sido autuada na classe PC – Prestação de Contas pelo cartório eleitoral nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, arts. 31, I, “a” e
“b”, entendo como aplicável o rito previsto no artigo 45 da supracitada resolução. Publique-se edital, no DEJERS, com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, para que no prazo de 3
(três) dias contados da publicação, qualquer interessado apresente impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Junte-se os extratos bancários que tenham sido
enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 6º. Certifique-se sobre a existência de informações/registros nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como sobre a eventual emissão de recibos de doação
junto aos sistemas eleitorais. Apresentada a manifestação do responsável pela análise técnica das contas, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para sentença.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-39.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - CNPJ: 03391204000199 - ADVOGADO: JACQUES BRANDENBURG
GUNTZEL OAB/RS: 91592
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS LUIS PETRI (PRESIDENTE - CPF: 95404783087), LAONI STOLTE (TESOUREIRO - CPF: 56412053034)
Vistos.
Já tendo sido autuada na classe PC – Prestação de Contas pelo cartório eleitoral nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, arts. 31, I, “a” e
“b”, entendo como aplicável o rito previsto no artigo 45 da supracitada resolução. Publique-se edital, no DEJERS, com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, para que no prazo de 3
(três) dias contados da publicação, qualquer interessado apresente impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Junte-se os extratos bancários que tenham sido
enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 6º. Certifique-se sobre a existência de informações/registros nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como sobre a eventual emissão de recibos de doação
junto aos sistemas eleitorais. Apresentada a manifestação do responsável pela análise técnica das contas, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para sentença.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-24.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE (SDD) - IBIRUBÁ-RS - CNPJ: 23896306/0001-73 - ADVOGADO: FÁBIO DE OLIVEIRA COCCO OAB/RS:
73.189
RESPONSÁVEL(S) : VALDEMAR NUNES MACIEL (PRESIDENTE - CPF: 8064754388) E JOLCI NUNES MACIEL (TESOUREIRA - CPF:
01199475017)
Vistos.
Já tendo sido autuada na classe PC – Prestação de Contas pelo cartório eleitoral nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 31, I, “a” e
“b”, entendo como aplicável o rito previsto no artigo 45 da supracitada resolução. Publique-se edital, no DEJERS, com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, para que no prazo de 3
(três) dias contados da publicação, qualquer interessado apresente impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Junte-se os extratos bancários que tenham sido
enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 6º. Certifique-se sobre a existência de informações/registros nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como sobre a eventual emissão de recibos de doação
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junto aos sistemas eleitorais. Apresentada a manifestação do responsável pela análise técnica das contas, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para sentença.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-47.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTA (PP) IBIRUBÁ-RS - CNPJ: 03723930/0001-61 - ADVOGADO: JAIME FORTUNATO CERVO OAB/RS: 009096
RESPONSÁVEL(S) : LIBERTO LEOMAR FRANKEN (PRESIDENTE - CPF: 305427400-44) E JAIR SCORTEGAGNA (TESOUREIRO - CPF:
200401560-87)
Vistos.
Já tendo sido autuada sob a Classe “Prestação de Contas – PC” pelo cartório eleitoral, em nome do órgão partidário e do atual presidente e
tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 31, I, “a” e “b”, e 44, § 1º,
publique-se a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio de Edital no DEJERS. Após, dê-se vista ao
Ministério Público Eleitoral, na forma do § 1º, do art. 31, da Resolução TSE nº 23.546/17 e nos termos da CNJE, art. 748, inciso II. Publicado o
edital, durante 15 (quinze) dias, qualquer interessado poderá examinar os autos e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e
pagamento das respectivas custas de reprografia. Após, abra-se o prazo de 05 (cinco) dias, para qualquer partido político ou o Ministério
Público possa 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 seus filiados estejam
sujeitos, nos termos do § 3º, do art. 31, da Resolução TSE supramencionada.Proceda-se ao cartório para elaboração de exame preliminar
visando averiguar se todas as peças foram devidamente apresentadas nos termos da Resolução TSE 23.546/17, arts. 29 e 34, caput.Intime-se
o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação nos termos do § 3º, do art. 34, da Resolução TSE 23.546/17,
caso constatada a falta ou insuficiência na documentação apresentada.Retorne os autos ao cartório para a análise da prestação de contas. Se
necessário, solicite-se ao órgão partidário documentos ausentes ou complementares que sejam necessários ao exame das contas, os quais
deverão ser apresentados no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, § 3º, I.Com a manifestação, efetue-se nova análise da
documentação, expedindo parecer conclusivo.Após a análise de contas, dê-se vista dos autos ao MPE para apresentação de parecer no prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 37.Com a manifestação do MPE, voltem conclusos para sentença.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-32.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIO (MDB) -CNPJ: 01723957/0001-74 - ADVOGADO: LENI LUIZ FIOR OAB/RS: 31.357
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS CELESTINO PEUKERT (PRESIDENTE - CPF: 143890450-91) E LAIR LAGMANN (TESOUREIRO - CPF:
45245454049)
Vistos.
Já tendo sido autuada sob a Classe “Prestação de Contas – PC” pelo cartório eleitoral, em nome do órgão partidário e do atual presidente e
tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 31, I, “a” e “b”, e 44, § 1º,
publique-se a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio de Edital no DEJERS. Após, dê-se vista ao
Ministério Público Eleitoral, na forma do § 1º, do art. 31, da Resolução TSE nº 23.546/17 e nos termos da CNJE, art. 748, inciso II. Publicado o
edital, durante 15 (quinze) dias, qualquer interessado poderá examinar os autos e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e
pagamento das respectivas custas de reprografia. Após, abra-se o prazo de 05 (cinco) dias, para qualquer partido político ou o Ministério
Público possa 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 seus filiados estejam
sujeitos, nos termos do § 3º, do art. 31, da Resolução TSE supramencionada.Proceda-se ao cartório para elaboração de exame preliminar
visando averiguar se todas as peças foram devidamente apresentadas nos termos da Resolução TSE 23.546/17, arts. 29 e 34, caput.Intime-se
o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação nos termos do § 3º, do art. 34, da Resolução TSE 23.546/17,
caso constatada a falta ou insuficiência na documentação apresentada.Retorne os autos ao cartório para a análise da prestação de contas. Se
necessário, solicite-se ao órgão partidário documentos ausentes ou complementares que sejam necessários ao exame das contas, os quais
deverão ser apresentados no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, § 3º, I.Com a manifestação, efetue-se nova análise da
documentação, expedindo parecer conclusivo.Após a análise de contas, dê-se vista dos autos ao MPE para apresentação de parecer no prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 37.Com a manifestação do MPE, voltem conclusos para sentença.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-62.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - IBIRUBÁ-RS (CNPJ: 01990198/0001-60) - ADVOGADO: NELSON ZENI OAB/RS 55.765
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI RODRIGUES (PRESIDENTE - CPF: 452441700-15) E LUIZ ANTÔNIO ROMANN (TESOUREIRO - CPF:
272519850-04)
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Vistos.
Já tendo sido autuada sob a Classe “Prestação de Contas – PC” pelo cartório eleitoral, em nome do órgão partidário e do atual presidente e
tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 31, I, “a” e “b”, e 44, § 1º,
publique-se a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio de Edital no DEJERS. Após, dê-se vista ao
Ministério Público Eleitoral, na forma do § 1º, do art. 31, da Resolução TSE nº 23.546/17 e nos termos da CNJE, art. 748, inciso II. Publicado o
edital, durante 15 (quinze) dias, qualquer interessado poderá examinar os autos e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e
pagamento das respectivas custas de reprografia. Após, abra-se o prazo de 05 (cinco) dias, para qualquer partido político ou o Ministério
Público possa 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 seus filiados estejam
sujeitos, nos termos do § 3º, do art. 31, da Resolução TSE supramencionada.Proceda-se ao cartório para elaboração de exame preliminar
visando averiguar se todas as peças foram devidamente apresentadas nos termos da Resolução TSE 23.546/17, arts. 29 e 34, caput.Intime-se
o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação nos termos do § 3º, do art. 34, da Resolução TSE 23.546/17,
caso constatada a falta ou insuficiência na documentação apresentada.Retorne os autos ao cartório para a análise da prestação de contas. Se
necessário, solicite-se ao órgão partidário documentos ausentes ou complementares que sejam necessários ao exame das contas, os quais
deverão ser apresentados no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, § 3º, I.Com a manifestação, efetue-se nova análise da
documentação, expedindo parecer conclusivo.Após a análise de contas, dê-se vista dos autos ao MPE para apresentação de parecer no prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 37.Com a manifestação do MPE, voltem conclusos para sentença.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-84.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) CNPJ: 24521375/0001-65 - ADVOGADO: FÁBIO DE OLIVEIRA COCCO OAB/
RS Nº 73.189
RESPONSÁVEL(S) : ABEL GRAVE (PRESIDENTE - CPF: 000264290-55) E CLAIR JOSÉ BENINI (TESOUREIRO CPF: 607805840-15)
Vistos.
Já tendo sido autuada sob a Classe “Prestação de Contas – PC” pelo cartório eleitoral, em nome do órgão partidário e do atual presidente e
tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 31, I, “a” e “b”, e 44, § 1º,
publique-se a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio de Edital no DEJERS. Após, dê-se vista ao
Ministério Público Eleitoral, na forma do § 1º, do art. 31, da Resolução TSE nº 23.546/17 e nos termos da CNJE, art. 748, inciso II. Publicado o
edital, durante 15 (quinze) dias, qualquer interessado poderá examinar os autos e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e
pagamento das respectivas custas de reprografia. Após, abra-se o prazo de 05 (cinco) dias, para qualquer partido político ou o Ministério
Público possa 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 seus filiados estejam
sujeitos, nos termos do § 3º, do art. 31, da Resolução TSE supramencionada.Proceda-se ao cartório para elaboração de exame preliminar
visando averiguar se todas as peças foram devidamente apresentadas nos termos da Resolução TSE 23.546/17, arts. 29 e 34, caput.Intime-se
o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação nos termos do § 3º, do art. 34, da Resolução TSE 23.546/17,
caso constatada a falta ou insuficiência na documentação apresentada.Retorne os autos ao cartório para a análise da prestação de contas. Se
necessário, solicite-se ao órgão partidário documentos ausentes ou complementares que sejam necessários ao exame das contas, os quais
deverão ser apresentados no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, § 3º, I.Com a manifestação, efetue-se nova análise da
documentação, expedindo parecer conclusivo.Após a análise de contas, dê-se vista dos autos ao MPE para apresentação de parecer no prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 37.Com a manifestação do MPE, voltem conclusos para sentença.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-02.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) - CNPJ: 15546365/0001-00 - ADVOGADO: TATIANE DE SOUZA OAB/RS Nº
63.059
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ DORIVAL SILVA DA CRUZ (PRESIDENTE - CPF: 30752132091) E CARLOS FERRAZ (TESOUREIRO - CPF:
188544190-87)
Vistos.
Já tendo sido autuada sob a Classe “Prestação de Contas – PC” pelo cartório eleitoral, em nome do órgão partidário e do atual presidente e
tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 31, I, “a” e “b”, e 44, § 1º,
publique-se a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio de Edital no DEJERS. Após, dê-se vista ao
Ministério Público Eleitoral, na forma do § 1º, do art. 31, da Resolução TSE nº 23.546/17 e nos termos da CNJE, art. 748, inciso II. Publicado o
edital, durante 15 (quinze) dias, qualquer interessado poderá examinar os autos e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e
pagamento das respectivas custas de reprografia. Após, abra-se o prazo de 05 (cinco) dias, para qualquer partido político ou o Ministério
Público possa 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 seus filiados estejam
sujeitos, nos termos do § 3º, do art. 31, da Resolução TSE supramencionada.Proceda-se ao cartório para elaboração de exame preliminar
visando averiguar se todas as peças foram devidamente apresentadas nos termos da Resolução TSE 23.546/17, arts. 29 e 34, caput.Intime-se
o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação nos termos do § 3º, do art. 34, da Resolução TSE 23.546/17,
caso constatada a falta ou insuficiência na documentação apresentada.Retorne os autos ao cartório para a análise da prestação de contas. Se
necessário, solicite-se ao órgão partidário documentos ausentes ou complementares que sejam necessários ao exame das contas, os quais
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deverão ser apresentados no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, § 3º, I.Com a manifestação, efetue-se nova análise da
documentação, expedindo parecer conclusivo.Após a análise de contas, dê-se vista dos autos ao MPE para apresentação de parecer no prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/17, art. 37.Com a manifestação do MPE, voltem conclusos para sentença.
Ibirubá, 13 de maio de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE

122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 206-86.2016.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - ELEIÇÕES 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADV(S) ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO-OAB 1578162)
EXECUTADO(S) : JORGE RENE PEREIRA JUNIOR (ADV(S) FÁBIO PEREIRA DE LEMOS-OAB 103525 E MARIA APARECIDA CHAVES
VELHO-OAB 31023)
Vistos, etc.
Dê-se vista á União da petição de folha 138 para que se manifeste em 3 (três) dias sobre o pleito do executado e, se entender necessário,
envie novo cálculo atualizado do débito.
Retornando os autos, dê-se vista ao executado para que se manifeste em 3 (três) dias para dizer se aceita o acordo com os valores
apresentados pela exequente.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Mostardas, 14 de maio de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 018/2019
A Doutora Ana Cristina Frighetto Crossi, Juíza Eleitoral da 128ª Zona de Passo Fundo-RS, no uso de suas atribuições legais, para os efeitos
do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Júlio de Castilhos, 60,
Centro, em Passo Fundo, foi apresentada nesta 128ª Zona Eleitoral a prestação de contas relativa às Eleições de 2018 pela agremiação
partidária abaixo descrita.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas apresentada pelo Partido Solidariedade de Passo Fundo autuada na classe PC nº 5279.2018.6.21.0128.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias da 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 no DEJERS.
Passo Fundo-RS, 13 de maio de 2019.
Eu, Sorreila L. Vivan, Chefe de Cartório da 128ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Ana Cristina Frighetto Crossi,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 128ªZE/RS
Classe PC - Processo nº 23-57.2017.6.21.0033
Partes
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
ADV.: Rafael Dadia (OAB/RS 70.684)
ADV.: Rodrigo Borba (OAB/RS 80.900)
Responsável(s): LUIS VOLMAR VALENDORF, DALTRO JOSE WESP, ENIO LUIZ DE OLIVEIRA e JOSE AURELIO BOEIRA
ADV.: Rafael Dadia (OAB/RS 70.684)
ADV.: Rodrigo Borba (OAB/RS 80.900)
Intimação do despacho da fl. 185:
"Vistos.
Diante da inércia do Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, intime-se, na pessoa do advogado, o órgão
partidário sancionado para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na
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sentença acrescidos da multa de 10%, ou seja, R$ 15.755,04 (quinze mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) referente a
recursos de origem não identificada, devendo ser atualizado com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da
ocorrência do fato gerador, 29/12/2016 que corresponde à data do último crédito irregular, até a do efetivo recolhimento, ou requeira
parcelamento, sob pena de inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), Res. TSE n.
23.546/17, art. 60, I, “b”, e III, “b”.
Em 13 /05/2019.
Ana Cristina Frighetto Crossi,
Juíza Eleitoral da 128ª Zona."
NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2019 - 128ªZE/RS
Classe Processual PC Nº 62-26.2018.6.21.0128
Partido: Partido Social Democrático de Mato Castelhano
Responsável: Dirlei Soares e Cristiano Goulart Otto
adv: alexsander picolo da rosa (oab 79.407)
Intimação da decisão de fl. 38
"Vistos.
Manifeste-se o prestador, no prazo de 3 (três) dias, a respeito das falhas/irregularidades apontadas no relatório de diligências da prestação de
contas retificadora.
Intimem-se.
Em, 13/05/2019.
Ana Cristina Frighetto Crossi
Juíza Eleitoral da 128ª Zona”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 128ªZE/RS
Classe Processual PC Nº 61-41.2018.6.21.0128
Partido: Partido Progressita de Mato Castelhano
Responsável: Adriano Vieira Palma e Narciso Zancanaro
adv: alexsander picolo da rosa (oab 79.407)
Intimação da decisão de fl. 37
Vistos.
Manifeste-se o prestador, no prazo de 3 (três) dias, a respeito das falhas/irregularidades apontadas no relatório de diligências da prestação de
contas retificadora.
Intimem-se.
Em, 13/05/2019.
Ana Cristina Frighetto Crossi
Juíza Eleitoral da 128ª Zona”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 128ªZE/RS
Classe Pc - Processo Nº 230-96.2016.6.21.0128
Exequente: União (Advocacia-Geral Da União)
Candidato: Dimas Froner
Advogado: Augusto Busato Beirão (Oab/Rs 70.125)
Intimação da decisão de fl. 62.
“Vistos.
Trata-se de requerimento da Advocacia-Geral da União referente ao presente processo de prestação de contas, informando que o acordo de
parcelamento não foi integralmente cumprido.
Retifique-se a autuação para constar a fase “cumprimento de sentença”, em obediência ao disposto no artigo 137 da CNJE.
Intime-se o candidato, nos termos do art. 513, §2 º, I, do NCPC, para que efetue o pagamento do valor de R$ 3.171,92 (três mil cento e setenta
e um reais e noventa e dois centavos) no prazo de 15 dias, devendo, em caso de não quitação dentro do prazo especificado, incidir sobre o
valor devido, multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523 do já mencionado dispositivo legal.
Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
II. Indefiro o pedido de inscrição do candidato no CADIN, uma vez que não há previsão na Resolução TSE n. 23.463/15 (Eleições 2016),
aplicável a presente prestação de contas eleitoral.
Em, 13/05/2019.
Ana Cristina Frighetto Crossi
Juiz Eleitoral da 128ª Zona”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 128ª ZE/RS
Classe Pet Nº 6-56.2019.6.21.0128
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro de Passo Fundo
Responsável: marcio luis tassi e José Renato Marques Ramos
Advogado: Patrícia Tassi (OAB 104.591)
Intimação da decisão de fl. 34.
“Vistos. Manifeste-se o prestador, no prazo de 3 (três) dias, a respeito das falhas/irregularidades apontadas no relatório de diligências de fl. 33.
Em, 13/05/2019.
Ana Cristina Frighetto Crossi
Juiz Eleitoral da 128ª Zona”
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131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 047/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-38.2019.6.21.0131
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUÍZA ELEITORAL: VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
RESPONSÁVEL(S) : CLEO LUIZ HENDGES E SIDINEI ANTÔNIO FERRARI DE QUADROS (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB
72085)
Vistos
Diante da Informação da fl. 011, expedida pelo Chefe de Cartório:
1. Designo os servidores Carlos Antônio Ferreira Machado, Chefe de Cartório, e Gerusa Jussara Scheffel Klein, Auxiliar Cartorária, para o
exame das contas;
2. Determino a notificação das partes para que complementem a documentação nos termos da Informação 016/2019 no prazo de 05 (cinco)
dias. Após, voltem os autos conclusos.
Diligências Legais.
Sapiranga, 09 de maio de 2019
VIVIANE CASTALDELLO BUSATTO
Juíza Eleitoral da 131ª ZE

132ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 14/2019 - 132ZE
A Excelentíssima Senhora Marilene Parizotto Campagna, MM. Juíza Eleitoral desta 132ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida General Flores da
Cunha 1467, Bairro Centro, Seberi - RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, as declarações de ausência de
movimentação de recursos, nos termos do art. 45, da Resolução TSE 23.546/2017.
OBJETO: Publicidade das declarações de ausência de movimentação de recursos dos seguintes partidos políticos:
PDT – Seberi – RS
MDB – Erval Seco – RS
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Seberi, 13 de maio de 2019.
Eu, Rafael Marchioretto, Chefe Substituti do Cartório da 132ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Marilene Parizotto Campagna,
Juíza Eleitoral.

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 54/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP – 30-74.2016.6.21.0133
PROTOCOLO: 39.241/2016
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - ART. 299, 350 E 353 DO CE - ART 29, 69, 71 E 288 DO CP - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : JOSÉ VALÉRIO DE SOUZA AIRES (ADV(S) DR. ROSSANO HAMMES CARDOSO-OAB 78702 E HUMBERTO IRACET BRIETZKEOAB 102759), DOUGLAS MASSENA GARCIA (ADV(S) HUMBERTO IRACET BRIETZKE-OAB 102759), JULIO CESAR DE SOUZA GARCIA
(ADV(S) JOAO BATISTA GARCIA-OAB 46785), JOHN SILVA SOARES, MARTIRE SOLANGE DOS SANTOS E WILLIAN LETELIER DA
SILVA RODRIGUES (ADV(S) PEDRO DALAVIA GREEF-OAB 7108)
De ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral, Dr. Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira, intimo os procuradores das partes acerca da expedição das
Cartas Precatórias números 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019 e 12/2019.
Elias Medeiros Vieira,
Chefe de Cartório.
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Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 2019, a 133ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, de acordo com os Editais de Eliminação de
Documentos n. 04/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 27/02/19, procedeu à
eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Triunfo, 29.04.2019.
ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
Juiz Eleitoral.

134ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 005/2019 - 134ª Z.E.
A Doutora ANNIE KIER HERYNKOPF, Juíza Eleitoral da 134ª Zona de Canoas, Circunscrição do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo, tramita processo de Ação Penal nº 4013.2019.6.21.0134.
OBJETO: Citação, pelo presente Edital, de DEIVID DIEGO DOS SANTOS FLORES, filho de Ervandil Flores e Marisa dos Santos Flores, que
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa, juntar documentos e arrolar
testemunhas, sob pena de revelia, devendo assistir a instrução criminal e acompanhar o referido processo até a sentença final, face à ação
penal que lhe move o Ministério Público Eleitoral, como incurso no art. 39, § 5º, inciso II, segunda parte, e inciso III, da Lei 9.504/97.
PRAZO: 10 (dez) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Dra. Juíza Eleitoral publicar o presente edital, que vai afixado no
local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Canoas, aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Elisângela Duarte
da Silveira, Chefe de Cartório da 134ª Zona Eleitoral, subscrevi.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral 134ª ZE.

135ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº. 18/2019
A Doutora Inajá Martini Bigolin de Souza, Juíza Eleitoral da 135ª Zona de Santa Maria-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Nossa Senhora
Medianeira, nº 2053, em Santa Maria, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral da 135ª Zona, aos interessados, nos termos do inciso I,
do artigo 45 da Resolução TSE n. 23.546/17, a declaração de ausência de movimentação de recursos relativa à Prestação de Contas Anual do
exercício 2017, do órgão partidário e seus representantes, conforme segue:
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do seguinte partido político:
Partido Socialismo e Liberdade – PSOL de Santa Maria = Presidente: Alcir Luciany Lopes Martins e Tesoureira: Carolina Gasparetto Barin.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação deste Edital, é facultado a qualquer interessado a apresentação de impugnação
que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Eu, Vinícius Santos Teixeira, Chefe de Cartório da 135ª Zona Eleitoral, conferi.
Santa Maria-RS, 13 de maio de 2019.
INAJÁ MARTINI BIGOLIN DE SOUZA,
Juiza Eleitoral.

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 66/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-73.2019.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Hulha Negra
JUIZ ELEITORAL: RICARDO PEREIRA DE PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
RESPONSÁVEL(S) : WAGNER TAVARES DA SILVA e JANICE SILVA DA SILVEIRA
Visto.
Intimem-se os responsáveis do partido para que constituam procurador nos autos, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do § 2º do art. 745 da
CNJE e art. 31, Inciso II da Resolução TSE 23.546/2017, sob pena de revelia.
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Diligências legais.
Bagé, 10 de maio de 2019.
Ricardo Pereira de Pereira
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

146ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-25.2018.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - Omissão
PROCEDÊNCIA: Constantina
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA VALLE-OAB 3854)
RESPONSÁVEL(S) : DEJALME DANASSOLO E NELSON OSCAR MARTINELLI (ADV(S) JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA VALLE-OAB 3854)
Vistos
Considerando que em relatório do exame, a Unidade Técnica verificou a existência de irregularidades nas contas prestadas, determino a
intimação do órgão partidário e dos responsáveis para que se manifestem quanto ao teor do exame, no prazo de 3 (três) dias.
Findo o prazo, retornem os autos à Unidade Técnica para o prosseguimento do exame das contas.
Diligências.
Em 13/05/2019.
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da Zona 146.
Constantina, 13 de maio de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 45-04.2017.6.21.0167
AÇÃO PENAL - Impedimento do Exercício da Propaganda - Coação Visando a Obtenção de Voto ou a sua Abstenção - PEDIDO DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Ronda Alta
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : ANDILA INACIO BELFORT, ELISEU CLAUDINO, ALEXSON ANACLESON SALES CLAUDINO, GEANICE MARIA CLAUDINO,
LOZAN CLAUDINO MOREIRA, LUIZA JAKOJ DA ROSA, ANDRÉ LUIS CAETANO, CLARICE BENTO, BRUNO JONATAS VAZ E CASSIANO
SALES (ADV(S) LUCIA FERNANDA INACIO BELFORT SALES-OAB 54498)
RÉU(S) : LEOMAR KAKA INACIO E TITO DE SOUZA (ADV(S) SAULMAR ANTÔNIO BARBOSA-OAB 64340)
Vistos.
Diante da certidão do Oficial de Justiça, dando conta de que a testemunha não foi localizada em Ronda Alta, cancelo a audiência designada.
Abra-se vista ao MPE.
Constantina, 13 de maio de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE

152ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 09/2019
A Excelentíssima Senhora, Doutora CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA, MM. Juíza Eleitoral da 152ª Zona, CARLOS BARBOSA,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, perante este juízo, situado na Rua Rui Barbosa, 126 – Sala
208, em Carlos Barbosa, que encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos temos do art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95 e
arts. 28, §2º, e 45 da Resolução TSE n. 23.546/2015, as Prestações de Contas Anuais sem movimentação financeira – Exercício 2018, dos
diretórios municipais.
OBJETO: Ausência de Movimentação Financeira do seguinte partido político:
Barão: PDT.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação sob forma de “petição”
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E para que se chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no lugar de costume.
Carlos Barbosa, 15 de maio de 2019.
Eu, Stela Maria Lampert Camozzato, Chefe de Cartório Substituta da 152ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA,
Juíza Eleitoral da 152ª Zona Eleitoral.
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153ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 011/2019
O Doutor MIGUEL CARPI NEJAR, Juiz Eleitoral da 153ª Zona de Dois Irmãos-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida São Miguel, 350, em
Dois Irmãos, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial :
1. PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SANTA MARIA DO HERVAL/rs.
2. PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE DOIS IRMÃOS/RS
3. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE SANTA MARIA DO HERVAL /RS.
4. PROGRESSISTAS DE DOIS IRMÃOS/RS.
5. PARTIDO SOLIDARIEDADE DE MORRO REUTER/RS.
6. PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE SANTA MARIA DO HERVAL/RS.
7. PARTIDO DOS TRABALHADORES DE DOIS IRMÃOS/RS.
8. PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE MORRO REUTER/RS.
9. MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE SANTA MARIA DO HERVAL/RS.
10. PROGRESSISTAS DE SANTA MARIA DO HERVAL/RS.
11. PROGRESSISTAS DE MORRO REUTER/RS.
12. PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANTA MARIA DO HERVAL/RS.
13. PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE MORRO REUTER/RS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, bem como o Ministério Público, poderá
examinar as prestações de contas anuais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, podendo, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus
filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Dois Irmãos-RS, 09 de maio de 2019.
Eu, Deisi Susana Bastian, Chefe de Cartório Substituta da 153ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MIGUEL CARPI NEJAR – Juiz Eleitoral da 153ª ZE

158ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 005/2019
A Doutora GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI, Juíza Eleitoral da 158ª Zona de Porto Alegre-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Padre Cacique, 96, Bairro
Praia de Belas, em Porto Alegre, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n.
9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às
Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido Republicano Brasileiro – PRB de Porto Alegre;
Partido Socialista Brasileiro – PSB de Porto Alegre;
Novo – NOVO de Porto Alegre;
Partido Solidariedade - SDD de Porto Alegre;
Partido da República – PR de Porto Alegre;
Partido Socialismo e Liberdade – PSOL de Porto Alegre;
Partido Comunista Brasileiro - PCB de Porto Alegre;
Partido Popular Socialista - PPS de Porto Alegre;
Progressistas - PP de Porto Alegre;
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Porto Alegre, e
Partido Social Democrático - PSD de Porto Alegre.
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.
Porto Alegre-RS, 14 de maio de 2019.
Eu, Cristina Leiria de Vasconcellos, Chefe de Cartório da 158ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral.
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