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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 96/2019
REPUBLICAÇÃO – MUDANÇA DE HORÁRIO PARA AS 17 HORAS – (MANTÊM-SE OS PROCESSOS DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO)
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 07.08.2019 (quarta-feira, às 17:00 horas):
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1) Embargos de Declaração Proc. Classe 9086 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Injúria
Na Propaganda Eleitoral - Detenção - Procedente. Procedência: Santiago. Embargante(s): Ronaldo Schizzi (Adv(s) Júlio César de Lima PratesOAB OAB/RS 87.557). Embargado(s): Ministério Público Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 01.08.2019. (a) Daniel Wobeto – Diretor-Geral Substituto.
PAUTA N. 94/2019
REPUBLICAÇÃO – MUDANÇA DE HORÁRIO PARA AS 17 HORAS – (MANTÊM-SE OS PROCESSOS DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO)
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 07.08.2019 (quarta-feira, às 17:00 horas):
Relator: Gerson Fischmann 1)Proc. Classe RE N. 9470 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro. Procedência: Pinheirinho do Vale. Recorrente(s): Partido dos Trabalhadores - PT de
Pinheirinho do Vale (Adv(s) Ivaldico Piaia-OAB OAB/RS 79.557). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2)Proc. Classe RC N. 167 - Recurso Criminal - Crime Eleitoral - Violência Ou Grave Ameaça Para Coagir
Alguém a Votar - Pedido de Absolvição Criminal. Procedência: Roque Gonzales. Recorrente(s): Alex Veiga Ramos (Adv(s) Alberto Frantz
Júnior-OAB OAB/RS 88.801, Angelo Felipe Zuchetto Ramos-OAB OAB/RS 59.179 e Frantz Advogados Associados-OAB OAB/RS 6.947),
Paulo Ricardo Zuchetto Ramos (Adv(s) Alberto Frantz Júnior-OAB OAB/RS 88.801, Angelo Felipe Zuchetto Ramos-OAB OAB/RS 59.179,
Frantz Advogados Associados-OAB OAB/RS 6.947 e Zuchetto Advogado Associados-OAB OAB/RS 5.521). Recorrido(s): Ministério Público
Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 01.08.2019. (a) Daniel Wobeto – Diretor-Geral Substituto.

Edital
EDITAL N. 58/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 01.08.2019 os seguintes processos:
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1) Embargos de Declaração Proc. Classe N. RE - 483 - Recurso Eleitoral - Representação Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física - Procedente. Procedência: D/C. Embargante(s): Arai Cavalli (Adv(s) Tatiana Vieira
Sampaio-OAB OAB/RS 58.134). Embargado(s): Ministério Público Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, rejeitaram os embargos de
declaração.”. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE
LEGAL. PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO DECISUM.
REJEIÇÃO. 1. Os aclaratórios servem para afastar obscuridade, contradição ou omissão, assim como sanar erro material que emerge do
acórdão, nos termos do art. 275, caput, do Código Eleitoral, c/c o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). 2. Contradição. Anotação de
inelegibilidade no cadastro eleitoral. Providência que não configura penalidade, mas um efeito da condenação, a qual será analisada pelo juízo
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competente, em eventual pedido de registro de candidatura, garantindo-se ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3.
Omissão. Incidência da nova redação do art. 23, § 3º, da Lei n. 9.504/97 promovida pela Lei n. 13.488/17. Em matéria de doação de recursos
acima do limite legal, o Tribunal Superior Eleitoral é expresso em assentar que a penalidade aplicável ao processo é aquela vigente ao tempo
da doação, por força do princípio de que o tempo rege o ato. 4. Rejeição.
Relator: Gerson Fischmann 2) Proc. Classe RE N. 2498 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Exercício 2015 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Muitos Capões. Recorrente(s): Democratas - DEM de Muitos
Capões (Adv(s) Mariane Andrade Mondadori-OAB OAB/RS 98.706 e Teodoro Stedile Ribeiro-OAB OAB/RS 17.347). Recorrido(s): Justiça
Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram provimento ao recurso, para aprovar as contas com ressalvas.”. Ementa: RECURSO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DAS QUOTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA DURANTE TODO O PERÍODO EM EXAME. INDÍCIOS CLAROS DE
INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CREDIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO. Embora a agremiação tenha deixado de manter conta bancária durante todo o exercício financeiro, restou demonstrado que a
falta dessa providência não causou prejuízo ao julgamento das contas. Existência de indícios claros de que o partido efetivamente não
arrecadou recursos financeiros durante o exercício de 2015, recebendo somente doações estimáveis em dinheiro, em sua maioria provenientes
do presidente do partido. Ademais, juntado aos autos extrato de conta bancária abrangendo o período de 1º.01.2014 a 08.3.2015, no qual não
há registro de movimentação financeira. Superada a presunção de prejuízo causado pela ausência de abertura de conta bancária. Suprida a
falta deste importante mecanismo por outros meios de prova, de modo a demonstrar, de forma clara e segura, a credibilidade das declarações.
Aprovação com ressalvas. Provimento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 01.08.2019. (a) Daniel Wobeto , Diretor-Geral Substituto.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 73-27.2013.6.21.0000 PROTOCOLO: 334242013
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2012 - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
REGIONAL
Interessado(s): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (Adv(s) CAETANO CUERVO LO PUMO OAB/RS 51.723, DR.
EVERSON ALVES DOS SANTOS OAB/RS 104.318, DR. FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER OAB/RS 48.799, Luana Angélica da
Rosa Nunes OAB/RS 83.164 e Paulo Renato Moraes OAB/RS 9.150)
Vistos, etc.
O Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB questiona o alcance da suspensão do processo, especificamente
quanto à continuidade do dever de pagamento do parcelamento deferido às folhas 858-858v. (fls. 910-910v.).
Passo à análise.
Uma vez suspenso o processo por questão prejudicial dependente de julgamento em outra demanda (art. 313, inc. V, al. "a" , c/c art. 921, inc. I,
do CPC), diretamente relacionada à consolidação do débito, restam igualmente paralisados todos os atos tendentes ao esgotamento da
decisão, inclusive a obrigação da quitação mensal do parcelamento concedido ao órgão partidário.
Ademais, existe controvérsia jurídica a respeito da possibilidade de repetição dos valores hipoteticamente anistiados após recolhidos ao
Tesouro Nacional. Dessa forma, a suspensão do pagamento das parcelas se justifica, dentro do poder geral de cautela, como forma de
prevenir prejuízos indevidos e incontornáveis ao devedor.
Destarte, declaro também suspenso o parcelamento deferido à agremiação, a partir da segunda parcela, sem quaisquer ônus ou encargos
decorrentes de mora, até a intimação da decisão relativa ao agravo interno interposto nestes autos (fls. 892-989).
Intime-se.
Porto Alegre, 1 de agosto de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: 16 N. 2592006 PROTOCOLO: 594092006
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: REPRESENTAÇÃO - CONDUTAS VEDADAS
Representante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (PRE)
Representado(s): JADIR FOFONKA (Prefeito de Imbé), MAGDA REGINA DORR e ADÃO SANTOS DA ROSA (Adv(s) Luciano Reuter OAB/RS
37.091), ELISEU LEMOS PADILHA e ALCEU MOREIRA DA SILVA (Adv(s) Luiz Carlos Lopes Madeira OAB/RS 3.172, Milton Cava Corrêa
OAB/RS 33.654 e Paulo Renato Gomes Moraes OAB/RS 9.150)
Vistos, etc.
ELISEU LEMOS PADILHA, condenado ao pagamento de multa eleitoral no valor de 100.000,00 UFIRs, nos autos da representação pela
prática de condutas vedadas aos agentes públicos (artigo 73, III e IV, da Lei n. 9.504/97), postula o reconhecimento da quitação da dívida,
tendo em vista o cumprimento do parcelamento do débito junto à Procuradoria da Fazenda Nacional.
Oficiado o credor, sobreveio manifestação (fls. 749-814) no sentido de não terem sido localizadas inscrições ativas em nome de Eliseu Lemos
Padilha e da impossibilidade de identificação da inscrição da multa no órgão.
Decido.
O pedido deve ser deferido.
A informação da Procuradoria da Fazenda Nacional é no sentido de inexistir inscrição ativa em nome de ELISEU LEMOS PADILHA.
Ademais, examinados os autos, verifica-se que o expediente de cobrança da multa eleitoral foi encaminhado à Fazenda em 17.8.2012 (fl. 666),
data compatível com a inscrição do débito no órgão fazendário (28.11.2012), no valor da condenação 100.000,00 UFIRs, e correspondem às
informações sobre o parcelamento liquidado em 23.10.2017, conforme extratos juntados pela PFN (fls. 790-794) e as alegações do
interessado, circunstâncias que indicam tratar-se da multa em apreço.
Nesse contexto, declaro extinto o débito e determino à Secretaria Judiciária que expeça comunicação à 002ª Zona Eleitoral acerca da extinção
da multa imposta a ELISEU LEMOS PADILHA nos presentes autos, para fins de atualização no cadastro do eleitor.
Intime-se.
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Cumpra-se.
Porto Alegre, 01 de agosto de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 169/2019
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

João Andrade Neto - TRE-MG,
Analista Judiciário.

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO
1,5

R$ 420,00

ADICIONAL¹

VALOR
BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO²

VALOR
LÍQUIDO

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

R$ 966,00

- R$ 62,04

R$ 903,96

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Porto Alegre - RS
29 e 30-8-2019
Palestra: Invalidades Eleitorais e Renovação das Eleições promovida pela Escola Judiciária Eleitoral do Rio
MOTIVO:
Grande do Sul, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, dia 30-8-2019. Proc.: 000586338.2019.6.21.8000.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
²Foi considerado para desconto do auxílio-alimentação o valor diário de R$ 41,36.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Porto Alegre, 31 de julho de 2019.
DANIEL WOBETO,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 170/2019
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

Maria Cláudia Bucchianeri,
Bucchianeri
Advocacia,
Colaboradora Eventual.

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO
1,5

R$ 420,00

ADICIONAL¹

VALOR
BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

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

R$ 966,00

- R$ 0,00

R$ 966,00

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Porto Alegre - RS
29 e 30-8-2019
Ministrar a palestra: Invalidades Eleitorais e Renovação das Eleições promovida pela Escola Judiciária
MOTIVO:
Eleitoral do Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, dia 30-8-2019. Proc.:
0005863-38.2019.6.21.8000.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Porto Alegre, 31 de julho de 2019.
DANIEL WOBETO,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

ZONAS ELEITORAIS

15ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 46/2019 - 15ª ZE/RS
O Doutor André Dal Soglio Coelho, Juiz Eleitoral da 15ª Zona de Carazinho-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 Venâncio Aires nº 688,
sala 103, em Carazinho, 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 Entrega de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018, do diretório
municipal abaixo elencado.
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OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL – Carazinho/RS. Responsáveis: Ivaldir Schmittel, José Paulo Morcheiser, Rodrigo D'Avila Ruduit e Celso
Luiz Morais.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, facultando a qualquer interessado, a apresentação de impugnação
fundamentada, conforme art. 45, I da Resolução TSE 23.546/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no
DEJERS.
Carazinho-RS, 01 de agosto de 2019.
Eu, Andréa Ferretto Richter, Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
André Dal Soglio Coelho
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº45/2019 - 15ªZE/RS
O Doutor André Dal Soglio Coelho, Juiz Eleitoral da 15ª Zona de Carazinho-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 Venâncio Aires nº 688,
sala 103, em Carazinho, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art.
31, §1º da Resolução TSE n. 23.546/17, a Entrega da Prestação de Contas Anuais do Exercício 2018, do diretório municipal abaixo elencado.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas Anuais do Exercício 2018:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB – Carazinho/RS.
Responsáveis: José Ivan Marques Lara, Julio Claudio Carvalho de Souza e João Ricardo Hartmann.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Edital, os autos permanecerão disponíveis para exame e obtenção de cópias por
qualquer interessado, (§ 2º do art. 31 da Resolução TSE 23.546/17). Decorrido esse prazo, nos termos do § 3º do art. 31 da Resolução
supracitada, inicia imediatamente o prazo de 05 (cinco) dias para o Ministério Público ou qualquer outro partido político querer 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 os filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no
DEJERS.
Carazinho-RS, 31 de julho de 2019.
Eu, Andréa Ferretto Richter, Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº47/2019 - 15ªZE/RS
PRAZO: 3 dias
O Doutor André Dal Soglio Coelho, Juiz Eleitoral da 15ª Zona de Carazinho-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 Venâncio Aires, 688, sala
103, em Carazinho, encontra-se a prestação de contas eleitorais de 2016 do partido que segue:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, de Almirante Tamandaré do Sul/RS.
Responsáveis: Anito José Haubert e Marlise Cecília Klein Haubert
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no local de
costume.
Carazinho-RS, 01 de agosto de 2019.
Eu, Andréa Ferretto Richter, Chefe do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 241/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-41.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira
PROCEDÊNCIA: Almirante Tamandaré do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL/RS (ADV(S) MICHELI GROTH FARDOOAB 99507)
RESPONSÁVEL(S) : ANITO JOSÉ HAUBERT E MARLISE CECÍLIA KLEIN HAUBERT (ADV(S) MICHELI GROTH FARDO-OAB 99507)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de Almirante
Tamandaré do Sul/RS.
A agremiação apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos em 10/07/2019 (fl. 02).
Publicado o Edital n. 42/2019 no DEJERS (fls. 10), não houve impugnações (fl.18).
Foi expedida manifestação, pelo examinador, prevista no artigo 45, inciso IV, da Res.-TSE 23.546/2017 (fls.19-20), opinando pela aprovação
com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação com ressalvas das contas (fl.23).
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de Almirante Tamandaré do
Sul/RS, por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos, referentes ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada intempestivamente pelo partido.
Entretanto, não foi apresentada impugnação à declaração apresentada pelo partido. Além disso, verifica-se que o partido não possui conta
bancária, e que não houve emissão de recibos de doação, nem recebimento ou repasse de recursos do Fundo Partidário.
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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O art. 46, II, da Res. TSE nº 23.546/2017, que rege o mérito das contas partidárias relativas ao exercício 2018, dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
Assim, considerando que a intempestividade na entrega das contas é falha de natureza formal que não frustrou a análise da movimentação
financeira da agremiação, a aprovação das contas, com ressalvas, é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB de
Almirante Tamandaré do Sul/RS relativas ao exercício de 2018, com base no art. 46, II, da Resolução do TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Carazinho, 01 de agosto de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 242/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-60.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ANDERSON LUIS DO AMARAL-OAB 23841 E RAQUEL ROCHA-OAB
97750)
RESPONSÁVEL(S) : ACÁCIO SCHEIDT DE SOUZA, LUIZ FERNANDO PASIN, ERINEU CLOVIS XAVIER E ANDERSON LUIS DO AMARAL
(ADV(S) ANDERSON LUIS DO AMARAL-OAB 23841 E RAQUEL ROCHA-OAB 97750)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017 do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT - do
Município de Carazinho/RS.
Após notificação acerca da omissão da apresentação das contas, a agremiação apresentou contas em 25/09/2018 (fl. 12).
Publicado o Edital n.º 53/2018 no DEJERS (fl. 140), foi certificada a ausência de impugnação (fl.141).
Expedido Exame Preliminar (fl. 143-4), foi constatada a ausência de algumas peças fundamentais para a análise das contas. Intimado,
o partido não se manifestou (fl. 149).
Elaborado o Exame de Contas (fls. 156-60) foi verificada a ausência da documentação solicitada no exame preliminar e identificadas
irregularidades. O partido e os seus responsáveis, notificados (fls.162-4), permaneceram silentes (fl.167).
A unidade técnica emitiu o Parecer Conclusivo (fls. 168-71) opinando pela desaprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral (fl. 176)
exarou parecer no mesmo sentido.
Intimados para manifestar-se acerca do teor do parecer conclusivo (fls.177-8), novamente a agremiação restou silente (fl. 179).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Compulsando os autos, constato que a agremiação partidária apresentou suas contas intempestivamente, em 25/09/2018, sem a totalidade
dos documentos previstos no art. 29 da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
A intempestividade e a ausência de apresentação de alguns documentos exigidos nos moldes do art. 29 da Resoulção mencionada são falhas
que caracterizam impropriedades de natureza formal, que, por si só, não têm o condão de levar à desaprovação das contas, consoante
disposto no § 2º do art. 36 da Res.- TSE n.º 23.464/15. Recomenda-se que para as próximas apresentações das contas, a agremiação
apresente a documentação no formato padronizado pelas resoluções desta justiça especializada.
Além das impropriedades acima mencionadas, foram apuradas, pela unidade técnica, irregularidades praticadas pelo partido.
Inicialmente, foi constatado o recebimento de recursos de fonte vedada: depósito efetuado em 22/08/2017, no valor de R$ 48,93 (quarenta e
oito reais e noventa e três centavos) efetuado na conta bancária da agremiação por pessoa jurídica (Edifício Tókio - CNPJ 24.350.288/000192). O texto do artigo 12, inciso II, da Resolução TSE n° 23.464/2015 traz a vedação do recebimento de recursos de pessoas jurídica:
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 - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC; (grifei)
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV - autoridades públicas.
(...)
Além disso, conforme verificado pela unidade técnica, a agremiação informou o recebimento de contribuições - identificadas na relação da fl.
159 do exame de prestação de contas, no montante de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) -, que não transitaram pela conta bancária da
agremiação. Em que pese o registro, no parecer conclusivo (fls. 168-71), de que se tratam de valores depositados na conta-corrente da
agremiação sem a correspondente identificação do CPF ou CNPJ do depositante, compulsando os autos, especialmente os extratos das fls.
151-5, verifico que se tratam de valores que não transitaram pela conta bancária da agremiação, como relatado no exame de prestação de
contas (fl. 159). A ausência de trânsito na conta bancária da agremiação sinaliza a ocorrência de utilização de valores à margem da contacorrente, 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.
Em razão do acima exposto, o partido viola a legislação e incorre em graves irregularidades, que maculam a integridade das contas e
impossibilitam a fiscalização conforme previsto na Lei.
Isso posto, merecem acolhimento os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT - do Município de Carazinho/
RS, referente ao exercício de 2017, com fundamento no art. 46, III, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/15 e:
a) CONDENO ao recolhimento, por meio de GRU, ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 328,93 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e três
centavos), provenientes dos recursos de fonte vedada (R$ 48,93 - quarenta e oito reais e noventa e três centavos) de recursos de origem não
identificada (R$ 280,00 - duzentos e oitenta reais), acrescidos de multa de 10% - atendendo ao princípio da proporcionalidade, conforme
determinado no artigo 49 caput e § 2º da Resolução acima mencionada - referentes às receitas de fontes de origem não identificada;
b) DETERMINO a suspensão do repasse de novas quotas do fundo partidário até o esclarecimento da origem dos recursos, nos termos do art.
47, II, da mencionada Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com trânsito em julgado:
a) notifiquem-se os órgãos partidários hierarquicamente superiores do inteiro teor desta decisão, bem como para que suspendam o repasse de
novas quotas do fundo partidário nos moldes do item "b" supra;
b) intime-se o órgão estadual para que proceda ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, até o limite da sanção
ou informem a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário em epígrafe no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o
desconto, os valores retidos devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, sendo que, em tal caso, deve ser juntada aos autos a
GRU referente ao valor recolhido.
Recebida a informação da inexistência ou insuficiência de valores a receber do Fundo Partidário, ou decorrido o prazo in albis, intime-se o
órgão partidário municipal e seus responsáveis para que promovam o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de inscrição dos devedores no CADIN nos termos do art. 60, I, "b" da Resolução TSE nº 23.464/15.
Quitada a dívida, arquive-se.
Carazinho, 01 de agosto de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 243/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 103-41.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Coqueiros do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) ANDERSON LUÍS DO AMARAL-OAB 23841)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ HAMILTON VANNI DE FREITAS E IUMAR WENDPAP (ADV(S) ANDERSON LUÍS DO AMARAL-OAB 23841)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas referentes às Eleições Gerais 2018 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB de Coqueiros do
Sul/RS.
Inicialmente, diante da informação da omissão da agremiação partidária quanto à apresentação das contas relativas às eleições – 1º e 2º
turnos de 2018 (fls. 02), foram determinadas as providências previstas no art. 52, §6º da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
Intimada (fls.07-12), a agremiação apresentou as contas (fls.14-23).
Publicado o edital n.º 32/2019 (fl. 29), não houve impugnação (fl. 34).
Elaborado relatório preliminar pela unidade técnica, foram identificadas impropriedades e irregularidades (fl. 35). Regularmente intimada (fl.
37), a agremiação silenciou (fl. 38).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo (fl. 39) opinando pela desaprovação das contas eleitorais.
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral expediu Parecer opinando pela desaprovação das contas (fl. 42).
Intimado novamente (fl. 44) acerca do parecer conclusivo e do parecer do Ministério Público Eleitoral, o partido silenciou (fl. 45).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Nos moldes do art. 48 da Res.-TSE n. 23.553/2017, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral mesmo que ausente a
movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, ainda que de
forma intempestiva (fl 14).
Ainda, nos termos do artigo 10 e parágrafos 1º e 2º da mencionada resolução, a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida pelos
partidos e candidatos ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, requisito este, não cumprido pela
agremiação partidária.
A ausência da abertura da conta bancária consiste em irregularidade insanável. Isso porque, conforme o art. 60, §1º, da Res. TSE n.
23.553/2017, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados extratos compreendendo
todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.
Diante da ausência da abertura da conta bancária não há como conferir confiabilidade à prestação de contas apresentada pelo partido, uma
vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo partido.
Inviabilizada, portanto, a fiscalização por esta Justiça sobre a movimentação financeira da agremiação, comprometendo a regularidade das
contas.
Dessa forma, com razão, a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral atestam que as inconsistências apontadas maculam a prestação
de contas do partido.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – de Coqueiros do Sul/RS
referentes às Eleições Gerais de 2018 com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE n.º 23.553/2017. DETERMINO, ainda, a SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, de acordo com o art. 77, § 4º e 6º da mencionada resolução, pelo período de 03
(três) meses do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá requerer a remessa de cópia integral dos autos, na forma
do disposto no art. 84 da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e notifiquem-se os diretórios partidários estadual e nacional acerca da decisão e da
sanção aplicada ao partido.
Após, arquive-se.
Carazinho, 01 de agosto de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 244/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-65.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Almirante Tamandaré do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS (ADV(S) MAIQUEL ADAMOAB 69858)
RESPONSÁVEL(S) : NELSON HENRIQUE SCHMIDT E LETICIA BARCAROL (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas partidária referente ao exercício de 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do
Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS, conforme estabelece a Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE n.23.546/17.
O órgão partidário apresentou as contas em 30/04/2019.
Foi publicado o Edital nº 20/2019 (fl. 87), que disponibiliza o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados, pelo prazo de 15 dias, e
deu-se vistas dos autos ao Ministério Público Eleitoral por ofício(fl. 90), observando o disposto no art. 31 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
O prazo para impugnações do objeto do edital nº 20/2019, transcorreu sem qualquer manifestação (fl. 91-v).
Foi expedido exame de prestação de contas constatando-se a existência de falhas referentes às despesas ou receitas da agremiação no
exercício de 2018 (fls. 94 e 95).
O partido respondeu (fl. 100), explicando as falhas apontadas e elucidando os apontamentos referentes às receitas na conta de outros
recursos.
Emitido Parecer Conclusivo (fls. 101 e 102) o examinador opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação (fl. 105).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do Município de
Almirante Tamandaré do Sul/RS, referentes aos exercício financeiro de 2018.
Verificada, pela análise técnica, que as falhas existentes em primeiro exame das contas foram sanadas, em resposta à intimação, eliminando
assim qualquer indício de impropriedades e de irregularidades, e atendidas as exigências da legislação eleitoral, bem como diante do parecer
ministerial, a aprovação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do Município de Almirante
Tamandaré do Sul/RS, relativas ao exercício 2018, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução TSE Nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Carazinho, 01 de agosto de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 245/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 50-26.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Almirante Tamandaré do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL - RS (ADV(S) MICHELI GROTH
FARDO-OAB 99507)
RESPONSÁVEL(S) : ANITO JOSÉ HAUBERT E MARLISE CECÍLIA KLEIN HAUBERT (ADV(S) MICHELI GROTH FARDO-OAB 99507)
Vistos.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de processo de regularização da prestação de conta, referente ao exercício de 2017, apresentado na forma de declaração de
ausência de movimentação de recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza, em 10/07/2019, pelo PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Almirante Tamandaré do Sul/RS.
A agremiação partidária já havia tido suas contas julgadas como não prestadas, em 23/04/2019, nos autos do processo n.º 4368.2018.6.21.0015.
Publicado o Edital n. 41/2019 (fl.11), não houve impugnações (fl.14).
Expedida manifestação, pela unidade técnica, nos moldes do art. 45, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl.19), foi certificada a inexistência
de conta corrente, de extratos bancários e de recibos eleitorais emitidos, bem como ausência de recursos recebidos do fundo partidário.
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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O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pelo arquivamento do procxesso, com a consideração de aprovação das contas, nos moldes dos
arts. 45, VII, "a" , e 46, I, da Res.-TSE n.º 23.546/2017 (fl. 22).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Almirante Tamandaré do
Sul/RS, por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos, referentes ao exercício de 2017.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada intempestivamente pelo partido.
Entretanto, não foi apresentada impugnação à declaração apresentada pelo partido. Além disso, verifica-se que o partido não possui conta
bancária, e que não houve emissão de recibos de doação, nem recebimento ou repasse de recursos do Fundo Partidário.
O art. 46, II, da Res. TSE nº 23.464/2015, que rege o mérito das contas partidárias relativas ao exercício 2017, dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
Assim, considerando que a intempestividade na entrega das contas é falha de natureza formal que não frustrou a análise da movimentação
financeira da agremiação, a aprovação das contas, com ressalvas, é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de
Almirante Tamandaré do Sul/RS relativas ao exercício de 2017, com base no art. 46, II, da Resolução do TSE n.º 23.464/2015.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Carazinho, 01 de agosto de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 246/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-87.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Almirante Tamandaré do Sul
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
RESPONSÁVEL(S) : JAQUELINE GEHLEN TRES E DIEGO LUIZ TOSO DA SILVA (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas partidária referente ao exercício de 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do Município de
Almirante Tamandaré do Sul/RS, conforme estabelece a Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE n.23.546/17.
O órgão partidário apresentou as contas em 30/04/2019.
Foi publicado o Edital nº 31/2019 (fl. 62), que disponibiliza o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultados, pelo prazo de 15 dias, e
deu-se vistas dos autos ao Ministério Público Eleitoral por ofício(fl. 84), observando o disposto no art. 31 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
O prazo para impugnações do objeto do edital nº 31/2019, transcorreu sem qualquer manifestação (fl. 66-v).
Expedido Exame Preliminar (fl. 87), o partido foi intimado e se manifestou (fl. 92).
Foi expedido exame de prestação de contas constatando-se a inexistência de falhas referentes às despesas ou receitas da agremiação no
exercício de 2018 (fls. 93-4).
Emitido Parecer Conclusivo (fls. 99-100) o examinador opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação (fl. 103).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do Município de Almirante
Tamandaré do Sul/RS, referentes aos exercício financeiro de 2018.
Verificada, pela análise técnica, a inexistência de impropriedades e de irregularidades, e atendidas as exigências da legislação eleitoral, bem
como diante do parecer ministerial, a aprovação das contas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do Município de Almirante Tamandaré do
Sul/RS, relativas ao exercício 2018, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução TSE Nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Carazinho, 01 de agosto de 2019
ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
Juiz Eleitoral da 015ª ZE
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24ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.21/2019
A Doutora Magáli Ruperti Rabello, Juíza Eleitoral da 024ª Zona de Itaqui-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 Rodrigues Lima,376, 4º
andar, em Itaqui, encontra-se 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 abaixo relacionado.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido Socialista Brasileiro de Itaqui/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, o Senhor Juiz Eleitoral Substituto mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no local de costume. Eu, , Lisiane da Silva Oliveira, Técnica Judiciária, preparei e conferi.
Itaqui-RS, 31 de julho de 2019.
Magáli Ruperti Rabello,
Juíza Eleitoral.

31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 095/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 31-69.2019.6.21.0031
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Montenegro/RS - PP. Idivã Becker Carlos (OAB/RS 39707)
Responsáveis: Nelson Luiz Timm e Vlademir Ramos Gonzaga - PP. Idivã Becker Carlos (OAB/RS 39707)
Vistos.
Acolho o Relatório de Exame retro.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a documentação e/ou apresentar
manifestação acerca do Relatório de Exame, sob pena de preclusão (art. 35, §3º, I c/c art. 35, § 9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017),
mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), podendo as partes requererem
cópia do respectivo relatório pelo endereço de e-mail zon031@tre-rs.jus.br.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, deverá o Cartório elaborar o parecer conclusivo de que trata o artigo 36 da Res. TSE n.
23.546/2017, com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 37 da Res. TSE n.
23.546/2017).
Por oportuno, registra-se que para a contagem do prazo não será aplicado o disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil, devendo o
prazo ser computado na forma do art. 224 deste diploma legal, conforme previsto no art. 7º da Res. TSE n. 23.478/2016.
Montenegro, 31 de julho de 2019.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 096/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 14-33.2019.6.21.0031
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Maratá/RS - PP. Cândida Rosa de Oliveira Gautério (OAB/RS 31133)
Responsáveis: Paulo Roberto Abraham e Irineo João Comiotto - PP. Cândida Rosa de Oliveira Gautério (OAB/RS 31133)
Vistos.
O órgão partidário apresentou defesa (fls. 68-70) sem requerer a produção de provas e sem a juntada de novos documentos, motivo pelo qual
entendo desnecessária a manifestação da unidade técnica de exame acerca da defesa apresentada.
Dessa forma, intimem-se as partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias (art. 40, caput, da Resolução
TSE n. 23.546/2017).
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer final no prazo de 3 (três) dias (artigo 757, inciso III, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral).
Montenegro, 1º de agosto de 2019.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 44-68.2019.6.21.0031
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB de Maratá/RS - PP. Cristiana Borges Cardoso (OAB/RS 63510)
Responsáveis: Gisele Adriana Schneider e Oberti Jailson Borgmann - PP. Cristiana Borges Cardoso (OAB/RS 63510)
Vistos.
Na forma do artigo 45, inciso VII, da Res. TSE n. 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para, no prazo comum de
três dias, apresentar manifestação acerca da documentação juntada pela unidade de exame e pelo Ministério Público Eleitoral.
Com a apresentação da manifestação ou transcorrido o prazo, voltem conclusos.
Montenegro, 1º de agosto de 2019.
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PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 098/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 42-98.2019.6.21.0031
Partido: Partido Social Liberal - PSL de Montenegro/RS
Responsáveis: Clovis Eduardo Pereira e Ararê Zavarise de Moura
Vistos.
Na forma do artigo 30, inciso IV, alínea "e" da Res. TSE n. 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para, no prazo
comum de três dias, apresentar manifestação acerca da documentação juntada pela unidade de exame e pelo Ministério Público Eleitoral.
Ainda, considerando o decurso do prazo para a manifestação do órgão partidário e de seus dirigentes, decreto a revelia das partes, forte no
artigo 344 do Código de Processo Civil, passando os prazos a fluírem a partir da publicação de cada decisão no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS, podendo os revéis intervirem no processo em qualquer fase, recebendo-o no ato em que se
encontrar (artigo 346, caput e § único do CPC).
Com a apresentação da manifestação ou transcorrido o prazo, voltem conclusos.
Montenegro, 1º de agosto de 2019.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 235/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 147-09.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP
RESPONSÁVEL(S) : MARCIA PICCOLOTTO DO NASCIMENTO E ARIANO GUILHERME CAUMO
Vistos.
I – Determino a imediata suspensão dos repasses do Fundo Partidário;
II – Tendo sido a notificação entregue ao partido e seus responsáveis considero regular a cientificação
III – Não havendo manifestação do partido e seus responsáveis, decreto a revelia;
IV – Junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
V – Colha-se e certifique-se nos autos as 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;
VI – Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias;
VII – Abra-se vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Após, voltem os autos conclusos.
Palmeira das Missões, 31 de julho de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 236/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 150-61.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : JUAREZ DA COSTA MORAIS E IVANILDO CATLOS APPELT JONH
Vistos.
I – Determino a imediata suspensão dos repasses do Fundo Partidário;
II – Tendo sido a notificação entregue ao partido e seus responsáveis considero regular a cientificação
III – Não havendo manifestação do partido e seus responsáveis, decreto a revelia;
IV – Junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
V – Colha-se e certifique-se nos autos as 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;
VI – Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias;
VII – Abra-se vista aos interessados para que se manifestem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias.
Após, voltem os autos conclusos.
Palmeira das Missões, 31 de julho de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 237/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 376-37.2016.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - De Candidato - Eleições 2016
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : ANTONIO CARLOS ZOTTIS PADILHA (ADV(S) ANTONIO MARTINS JÚNIOR-OAB 58488)
Vistos.
Ante a não apresentação das guias de pagamento vencidas em junho e julho, intime-se o candidato para que comprove o pagamento,
ressaltando que o inadimplemento de três parcelas, consecutivas ou não, poderá acarretar a rescisão do presente parcelamento com a
inscrição em dívida ativa da União.
Palmeira das Missões, 31 de julho de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

37ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2019 - 037ª ZE/RS
Classe PC - Processo n. 6-43.2016.6.21.0037
Exequente: UNIÃO
Executado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
Adv.: PAULO ROGERIO MATTOS GOMES (OAB/RS 81.350)
Vistos.
Em face do transcurso do prazo oferecido ao executado para manifestação, remeta-se à Advocacia-Geral da União para prosseguimento dos
atos executivos.
Diligências legais.
Rio Grande, 1° de agosto de 2019.
Fabiana Gaier Baldino,
Juíza Eleitoral.

47ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2019 - 47 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-29.2019.6.21.0047
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE SÃO BORJA
PROCEDÊNCIA: São Borja
JUÍZA ELEITORAL: MÔNICA MARQUES GIORDANI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
RESPONSÁVEL(S) : EDER NEVES LEAL E PATRICK NEVES LEAL
Vistos.
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas anual do Partido Social Cristão - PSC, do Município de São Borja/RS, relativamente
ao exercício de 2018.
Procedida a notificação dos responsáveis, Srs. Eder Neves Leal e Patrick Neves Leal, presidente e tesoureiro respectivamente do exercício
financeiro de 2018 (fls. 06 e 07), bem como do órgão hierárquicamente superior (fl. 15) acerca da não apresentação das contas partidárias,
transcorreu o prazo legal de 72 horas sem que a omissão fosse suprida.
Foi determinada a autuação da informação n. 07/2019, sob a classe PC, e oficiados os órgãos superiores para que cessassem eventual
repasse de cotas do fundo partidário.
Após, foi decretada a revelia do órgão partidário, do presidente e do tesoureiro, haja vista a não constituição de procuradores nos autos (fl. 17).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com as certidões e documentos da fl. 19.
Em vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, e aplicação das sanções do art. 48, da
Res. TSE nº 23.546/2017. (fls. 20/21).
As partes foram intimadas a se manifestar quanto aos documentos, transcorrendo “in albis” o prazo, conforme certidão da fl. 22, verso.
Vieram os autos conclusos.
Decido.
A prestação de contas possui previsão constitucional (artigo 17, III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a agremiação apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício
(art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão da fl. 03, o Partido Social
Cristão esteve constituído no município de São Borja/RS até 21 de junho de 2018, tendo como responsáveis financeiros o presidente Eder
Neves Leal e o tesoureiro Patrick Neves Leal, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
No mérito, trata-se de apreciar a omissão das contas do Partido Social Cristão de São Borja, referentes ao ano de 2018.
Foi certificada a ausência de conta bancária de titularidade da agremiação, bem como a não emissão de recibos de doação e o não
recebimento de recursos públicos dos órgãos partidários superiores.
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Quanto à falta das contas, constatada a regularidade das notificações realizadas, e a permanência da omissão, mesmo após oportunizada sua
apresentação, o julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a", da Res. TSE n.
23.464/2015. Em decorrências, as sanções a serem aplicadas estão previstas no artigo 48 da Resolução TSE n. 23.464/2015, o qual
regulamenta que:
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.§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o Tribunal Superior Eleitoral
deve encaminhar os autos ao Ministério Público Eleitoral para os fins do art. 28, III, da Lei n. 9.096, de 1995.§ 2º O órgão partidário, de
qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes
do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados , bem como terá suspenso o registro ou anotação, no caso de órgão
de direção estadual ou municipal.
Considerando que não há notícia, nos presentes autos, do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, deixo de determinar a
devolução de tais valores, eis que inexistentes, permanecendo a proibição de recebimento de recursos dessa natureza enquanto não for
regularizada a situação do partido.
Deixo, contudo, de aplicar a sanção prevista na parte final do §2º do art. 48, em virtude da medida cautelar deferida nos autos da ADI 6032, em
trâmite perante o STF, na qual restou afastada a possiblidade de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário sem prévia decisão
judicial com trânsito em julgado, proferida em procedimento específico para tal fim.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Cristão de São Borja, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos
do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo municipal a
suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação das contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se todos pelo DEJERS (Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral), considerando ter sido decretada a revelia do órgão partidário, do
presidente e do tesoureiro.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão.
Cumpridas as demais diligências, arquivem-se.
São Borja, 31 de julho de 2019
MÔNICA MARQUES GIORDANI
Juíza Eleitoral da 047ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 48ªZE/RS
Classe AP – Processo N. 19-04.2019..6.21.0048
Município: São Francisco de Paula
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Marcos André Aguzzolli
Thiago Carniel Teixeira
Adv. Renata Aguzzolli Proença (OAB/RS 99949)
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, foi encaminhada a Carta Precatória Inquiritória 004/2019 para a Zona 096 de Joinvile/SC, a fim de ser ouvida a
testemunha Leandro Luis Becker.
Dou fé.
São Francisco de Paula, 01 de agosto de 2019.
Deise Cecconello,
Chefe de Cartório.

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 360/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 31-94.2019.6.21.0055
EXECUÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 324 do CE - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO
APENADO(S) : OTÁVIO AUGUSTO FONTES (ADV(S) FÁBIO ADRIANO FISCHER-OAB 98647, JULIO CESAR GARCIA JUNIOR-OAB 75972
E VINICIUS FELIPPE-OAB 93503)
Vistos.
Diante da certidão de fl. 42, encaminhe-se para cumprimento da PSC junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de
Taquara, num total de 180 horas (uma hora de serviço para cada dia de condenação), em local a ser definido pela própria secretaria,
compreendendo 7 horas semanais de serviço.
Deverá ser encaminhado para a zonal eleitoral, relatório mensal das atividades, podendo ser através do email zon055@tre-rs.jus.br.
Havendo notícia relativa ao descumprimento da PSC, retornem conclusos.
Intimem-se.
Dil. Legais.
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Taquara, 31 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 361/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-37.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) EDSON KASSNER-OAB 17229 E VANESSA ZIMPEL-OAB 85271)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO LUIZ FERREIRA E JOÃO CARLOS DE MOURA (ADV(S) EDSON KASSNER-OAB 17229 E VANESSA ZIMPELOAB 85271)
Vistos etc.
Diante dos pareceres da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, ambos pela aprovação das contas com ressalvas, intimem-se as
partes para a apresentação de alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias, forte o art. 40, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Taquara, 01 de agosto de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 362/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-08.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA E JONE DA SILVA (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
Vistos.
Defiro o prazo de 15 (quinze) dias.
Taquara, 31 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 363/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-28.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA E JONE DA SILVA (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
Vistos.
Defiro o prazo de 15 (quinze) dias.
Taquara, 31 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 364/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 38-57.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011 - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB (ADV(S) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
RESPONSÁVEL(S) : OLAVO MOREIRA VARGAS E LUIS CARLOS DA SILVA (ADV(S) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização da situação de omisso na prestação de contas do exercício 2011, do Partido Trabalhista Brasileiro PTB, do município de Parobé/RS.
Vejamos. Foi publicado edital no DEJERS, dando publicidade ao requerimento recebido, e cientificado o Ministério Público Eleitoral da
apresentação das contas. Transcorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnações, fl. 26.
Regularizada a representação processual, as partes foram intimadas do relatório exame preliminar, houve manifestação, fl. 35.
Conforme parecer conclusivo de fl. 36/37, não foram verificadas impropriedades ou irregularidades no recebimento ou aplicação de recursos,
tampouco identificado repasse de cotas do Fundo Partidário no período, concluindo pela regularidade das contas prestadas.
O Ministério Público opinou pela regularização das contas do partido em 2011.
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Dessa foram, com fulcro no art. 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, decido pela REGULARIZAÇÃO da situação de inadimplência – contas
não prestadas, para o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do município de Parobé/RS, referente ao exercício financeiro de 2011,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as referidas contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, proceda o cartório o registro no sistema SICO e notifique-se os órgãos nacional e estadual do partido, do inteiro
teor da decisão, para que seja cessada a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, conforme art. 60, inciso I, “a”, da supracitada
resolução.
Arquivem-se.
Taquara, 31 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 365/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 29-27.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2013 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
RESPONSÁVEL(S) : OLAVO MOREIRA DE VARGAS E LUIS CARLOS DA SILVA (ADV(S) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização da situação de omisso na prestação de contas do exercício 2013, do Partido Trabalhista Brasileiro PTB, do município de Parobé/RS.
Vejamos. Foi publicado edital no DEJERS, dando publicidade ao requerimento recebido, e cientificado o Ministério Público Eleitoral da
apresentação das contas. Transcorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnações, fl. 26v.
As partes foram intimadas do relatório exame preliminar, houve manifestação, fl. 29.
Conforme parecer conclusivo de fls. 30/31, não foram verificadas impropriedades ou irregularidades no recebimento ou aplicação de recursos,
tampouco identificado repasse de cotas do Fundo Partidário no período, concluindo pela regularidade das contas prestadas.
O Ministério Público opinou pela regularização das contas do partido em 2013.
Dessa foram, com fulcro no art. 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, decido pela REGULARIZAÇÃO da situação de inadimplência – contas
não prestadas, para o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do município de Parobé/RS, referente ao exercício financeiro de 2013,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as referidas contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, proceda o cartório o registro no sistema SICO e notifique-se os órgãos nacional e estadual do partido, do inteiro
teor da decisão, para que seja cessada a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, conforme art. 60, inciso I, “a”, da supracitada
resolução.
Arquivem-se.
Taquara, 31 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 366/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 19-85.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE
MATTOS-OAB 32692)
RESPONSÁVEL(S) : VALÉRIO JOSÉ ESQUINATTI E LEANDRO LEVI ZUCATTI (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR
DE MATTOS-OAB 32962)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização da situação de omisso na prestação de contas do exercício 2012, do Partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de RIOZINHO/RS.
Vejamos. Foi publicado edital no DEJERS, dando publicidade ao requerimento recebido, e cientificado o Ministério Público Eleitoral da
apresentação das contas. Transcorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnações, fl. 24v.
Regularizada a representação processual, as partes foram intimadas do relatório exame preliminar, houve manifestação, fls. 41/48.
Conforme parecer conclusivo de fls. 49 e v., não foram verificadas impropriedades ou irregularidades no recebimento ou aplicação de recursos,
tampouco identificado repasse de cotas do Fundo Partidário no período, concluindo pela regularidade das contas prestadas.
O Ministério Público opinou pela regularização das contas do partido em 2012.
Dessa foram, com fulcro no art. 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, decido pela REGULARIZAÇÃO da situação de inadimplência – contas
não prestadas, para o Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de RIOZINHO/RS, referente ao exercício
financeiro de 2012, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as referidas contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
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Com o trânsito em julgado, proceda o cartório o registro no sistema SICO e notifique-se os órgãos nacional e estadual do partido, do inteiro
teor da decisão, para que seja cessada a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, conforme art. 60, inciso I, “a”, da supracitada
resolução.
Arquivem-se.
Taquara, 31 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 367/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 21-55.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE
MATTOS-OAB 32692)
RESPONSÁVEL(S) : VALÉRIO JOSÉ ESQUINATTI E LEANDRO LEVI ZUCATTI (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR
DE MATTOS-OAB 32962)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização da situação de omisso na prestação de contas do exercício 2013, do Partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de RIOZINHO/RS.
Vejamos. Foi publicado edital no DEJERS, dando publicidade ao requerimento recebido, e cientificado o Ministério Público Eleitoral da
apresentação das contas. Transcorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnações, fl. 22v.
Regularizada a representação processual, as partes foram intimadas do relatório exame preliminar, houve manifestação, fls. 37/43.
Conforme parecer conclusivo de fls. 44 e v., não foram verificadas impropriedades ou irregularidades no recebimento ou aplicação de recursos,
tampouco identificado repasse de cotas do Fundo Partidário no período, concluindo pela regularidade das contas prestadas.
O Ministério Público opinou pela regularização das contas do partido em 2013.
Dessa foram, com fulcro no art. 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, decido pela REGULARIZAÇÃO da situação de inadimplência – contas
não prestadas, para o Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de RIOZINHO/RS, referente ao exercício
financeiro de 2013, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as referidas contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, proceda o cartório o registro no sistema SICO e notifique-se os órgãos nacional e estadual do partido, do inteiro
teor da decisão, para que seja cessada a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, conforme art. 60, inciso I, “a”, da supracitada
resolução.
Arquivem-se.
Taquara, 31 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 368/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 23-25.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE
MATTOS-OAB 32692)
RESPONSÁVEL(S) : VALÉRIO JOSÉ ESQUINATTI E LEANDRO LEVI ZUCATTI (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR
DE MATTOS-OAB 32962)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização da situação de omisso na prestação de contas do exercício 2014, do Partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de RIOZINHO/RS.
Vejamos. Foi publicado edital no DEJERS, dando publicidade ao requerimento recebido, e cientificado o Ministério Público Eleitoral da
apresentação das contas. Transcorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnações, fl. 34v.
Regularizada a representação processual, foi expedido parecer conclusivo de fls. 88 e v., e não foram verificadas impropriedades ou
irregularidades no recebimento ou aplicação de recursos, tampouco identificado repasse de cotas do Fundo Partidário no período, concluindo
pela regularidade das contas prestadas.
O Ministério Público opinou pela regularização das contas do partido em 2014.
Dessa foram, com fulcro no art. 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, decido pela REGULARIZAÇÃO da situação de inadimplência – contas
não prestadas, para o Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de RIOZINHO/RS, referente ao exercício
financeiro de 2014, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as referidas contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, proceda o cartório o registro no sistema SICO e notifique-se os órgãos nacional e estadual do partido, do inteiro
teor da decisão, para que seja cessada a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, conforme art. 60, inciso I, “a”, da supracitada
resolução.
Arquivem-se.
Taquara, 31 de julho de 2019
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RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 369/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 30-12.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2012 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
RESPONSÁVEL(S) : OLAVO MOREIRA DE VARGAS E LUIS CARLOS DA SILVA (ADV(S) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização da situação de omisso na prestação de contas do exercício 2012, do Partido Trabalhista Brasileiro PTB, do município de Parobé/RS.
Vejamos. Foi publicado edital no DEJERS, dando publicidade ao requerimento recebido, e cientificado o Ministério Público Eleitoral da
apresentação das contas. Transcorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnações, fl. 26v.
As partes foram intimadas do relatório exame preliminar, houve manifestação, fl. 29.
Conforme parecer conclusivo de fls. 30/31, não foram verificadas impropriedades ou irregularidades no recebimento ou aplicação de recursos,
tampouco identificado repasse de cotas do Fundo Partidário no período, concluindo pela regularidade das contas prestadas.
O Ministério Público opinou pela regularização das contas do partido em 2012.
Dessa foram, com fulcro no art. 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, decido pela REGULARIZAÇÃO da situação de inadimplência – contas
não prestadas, para o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do município de Parobé/RS, referente ao exercício financeiro de 2012,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as referidas contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, proceda o cartório o registro no sistema SICO e notifique-se os órgãos nacional e estadual do partido, do inteiro
teor da decisão, para que seja cessada a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, conforme art. 60, inciso I, “a”, da supracitada
resolução.
Arquivem-se.
Taquara, 31 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 370/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-63.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICÊ DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO IVANDO BAUER E SCHIRLEI CRISTI BAUER (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732),
JULIO MARCOS DA SILVA CORREA (ADV(S) WILLIAN GILNEI DA COSTA-OAB 82971), JONAS PINHEIRO (ADV(S) WILIAN GILNEI DA
COSTA-OAB 82971)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2015, apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB, do Município de Taquara/RS.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em acordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.432/2014.
Foram encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para o Ministério Público Eleitoral, e publicado
edital n. 09/2016 no DEJERS, com decurso do prazo legal sem a apresentação de impugnação (fls. 46/47v.).
Certificada irregularidade na representação processual, as partes foram intimadas e juntadas as procurações, conforme estabelece o art. 31,
incisos I e II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Intimados do relatório exame da prestação de contas, não houve manifestação das partes, fl. 79v.
Foi emitido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fl. 80 e v.), apontando irregularidades quanto ao recebimento de recursos de
fonte vedada no valor de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), em desacordo ao art. 12, XII, § 2º, da Resolução TSE n.
23.432/2014, caracterizada a doação como proveniente de autoridade pública, conforme relatório de fls. 76/77.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, pela desaprovação das contas com recolhimento ao Erário
(fl. 82).
Intimados o partido e os responsáveis, não foi apresentada defesa (fl. 83v).
Aberto o prazo para alegações finais, houve manifestação do partido requerendo o deferimento da prestação de contas e alegando falta de
informação no período quanto aos depósitos realizados por ocupante cargo de chefia na administração pública, Claudio Avelino da Silva, fl. 85.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
O Diretório Municipal do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, de Taquara/RS recebeu, no exercício financeiro analisado,
contribuições de origem vedada, advinda de agente enquadrado como autoridade pública, consoante art. 12, inciso XII, § 2°, da Resolução
TSE n. 23.432/2014.
Prática na Justiça Eleitoral nos últimos anos, é requerido aos Municípios da circunscrição a lista de ocupantes de cargos de chefia ou direção,
anualmente, sendo aí a fonte para o batimento das doações recebidas pelos partidos para o enquadramento referido como fonte vedada.
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Como apontado no art. 14, §§ 1º e 3°, da resolução em comento, a utilização de recursos oriundos de fonte vedada configura infração grave
que implica na desaprovação das contas apresentadas e na necessidade de recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional.
Ressalto que, caracterizada a fonte doadora como vedada, nada importa se o valor é ínfimo ou se trata-se de recurso pecuniário ou estimável
em dinheiro. Portanto, não cabe a aplicação do princípio da insignificância para afastar a irregularidade sobre uma contribuição considerada de
pequeno vulto, mas que provém de fonte vedada. Ainda, independe de caracterização de dolo ou má-fé para um recurso ser considerado de
fonte vedada.
Nas alegações finais, o partido trouxe aos autos justificativa quanto a supostos depósitos em nome de Claudio Avelino da Silva, o que, no caso
em tela, não foi identificado nos extratos bancários como fonte doadora, conforme fls. 17 e 77/78.
Portanto, concluo que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral quanto ao
recebimento e utilização de recursos de fonte vedada (artigo 12, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.432/2014) no valor de R$ 424,00
(quatrocentos e vinte e quatro reais), em razão da atividade que exerceu o doador:
Nome: Marcelo Ivandro Bauer; CPF 616.617.590-68;
Cargo: Chefe de Seção no Executivo Municipal; Período: todo o ano de 2015;
Valor: Três depósitos somando o valor total de R$ 424,00
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, de Taquara/RS, do
exercício financeiro de 2015, com fulcro no art. 45, IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.432/2014 e determino o recolhimento ao Tesouro
Nacional, do valor recebido de fonte vedada, no total de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), conforme art. 14, § 1° e art. 48 da
supracitada resolução, valor a ser atualizado.
Em vista da realidade local, art. 49, § 2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, deixo de aplicar multa sobre o valor da importância apontada
como irregular (art. 37, caput, da Lei nº 9.096/1995).
Transitada em julgado a decisão, determino a notificação do órgão partidário hierarquicamente superior do inteiro teor da sentença e a
intimação para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE 23.546/2017: 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 Res. TSE n. 23.546/2017; 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 na decisão; ou d) informe, nos autos da PC e no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, intime-se o órgão partidário sancionado para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) a ser
atualizado, ou requeira seu parcelamento, sob pena de ser inscrito 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”).
Determino, ainda, a suspensão do repasse de recursos do fundo partidário ao PRB de Taquara pelo período de 06 (seis) meses, a contar do
trânsito em julgado desta decisão, art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.432/2014.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Taquara, 31 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 371/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-87.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2008 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
RESPONSÁVEL(S) : OLAVO MOREIRA VARGAS E LUIS CARLOS DA SILVA (ADV(S) DIANA RUTH DIENSTMANN-OAB 47592)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do município de Parobé-RS, referente ao exercício
financeiro de 2008.
O partido prestou contas em 29/07/2016, em desacordo ao art. 3º, inciso II, da Resolução TSE n. 21.841/04, vigente à época.
Intimado pessoalmente do relatório exame preliminar, o partido manifestou-se, fl. 28.
Publicado o Edital n. 34/2019, não houve impugnação às contas, fl. 29v.
Regularizada a representação processual das partes, foi exarado parecer conclusivo pela desaprovação das contas, pela unidade técnica,
devido à irregularidade na ausência de conta bancária específica e extratos bancários consolidados e definitivos para o exercício financeiro de
2008, assim como apresentadas as contas sem movimentação financeira em espécie ou estimável, fl. 30 e verso.
Intimados, não houve manifestação das partes, fl. 32v.
O Ministério Público, no mesmo sentido da unidade técnica, manifestou-se pela desaprovação, fl. 33.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do exercício financeiro de 2008, do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do município de Parobé-RS.
Os partidos políticos são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano
anterior (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95). Consigna-se que mesmo que o partido não tenha movimentação financeira a grei deve prestar
contas, apresentando sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício anterior, bem como registrar todos os bens e serviços
estimáveis em dinheiro, recebidos em doação, destinados ao seu funcionamento e manutenção (art. 28, §3º da Res. TSE n. 21.841/2004).
Dessa maneira, consoante informação do sistema SGIP, o PTB esteve constituído, no exercício financeiro de 2008, no município de ParobéRS, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
Registra-se também, que as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras
previstas na Res. TSE n. 21.841/2004. Sendo as presentes contas, do exercício financeiro de 2008, devem as penalidades serem aplicadas
com base nas disposições constantes na Res. TSE n. 21.841/2004, assim como o processamento da prestação de contas deve seguir o rito
previsto na Resolução em comento.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Sexta-feira, 02 de Agosto de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 142, Página: 19

No mérito, verifico que as contas foram apresentadas intempestivamente (art. 13, caput, da Res. TSE n. 21.841/2004).
Irregularidade consistente na ausência de registro de receitas e despesas estimáveis em dinheiro, infringindo ao disposto no art. 13, § único,
da Res. TSE n. 21.841/2004, que dispõe que:
"O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento,
devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e
funcionamento."
Tal irregularidade demonstra-se relevante, caracterizando-se como omissão de registro de receitas e despesas que o partido tem em sua
manutenção e funcionamento.
Ausência de conta bancária aberta durante o exercício financeiro, em afronta do disposto nos artigos 4º e 10 da Res. TSE n. 21.841/2004. Tal
falha afeta diretamente a regularidade das contas, ao limitar sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, DESAPROVO as contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Parobé-RS, relativas ao exercício financeiro de
2008, com fulcro no artigo 27, inc. III, da Resolução TSE n. 21.841/2004, ante os fundamentos declinados.
Deixo de aplicar a sanção prevista no art. 28, inciso IV, da Resolução TSE n. 21.841/2004, da suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de estilo, arquive-se.
Taquara, 31 de julho de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 372/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-27.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB (ADV(S) MAGALI HELENA FLOCKE HACK-OAB 25123)
RESPONSÁVEL(S) : IDALCI RENATO LAMPERTI E IRONI GONÇALVES DOS SANTOS (ADV(S) MAGALI HELENA FLOCKE HACK-OAB
25123)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB,
do município de TAQUARA/RS.
As contas foram apresentadas em 04/05/2017. Publicado edital n. 06/2017 no DEJERS, foi certificada a ausência de impugnação, assim como
o Ministério Público Eleitoral foi cientificado da apresentação das contas, fls. 40/42.
Certificada irregularidade na representação processual, as partes foram intimadas e juntadas as procurações, em atendimento ao art. 31, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação da prestação de contas (fl. 56/57), e no mesmo sentido, o órgão ministerial opinou
pela aprovação (fl. 58).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente, em desacordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.464/2015, que estabelece que o partido
está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, as prestações de contas partidárias do exercício findo, porém,
sem prejuízo à análise.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da Resolução TSE supracitada. Na análise da documentação não se verificam
impropriedades, irregularidades ou omissões a comprometer a regularidade da documentação trazida pelo partido.
Verifico, portanto, que as contas preenchem os requisitos legais, posto que foram apresentadas conforme exigido pela legislação vigente.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, com fulcro no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de TAQUARA/RS, referentes ao exercício financeiro de 2016.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e após, arquive-se.
Taquara, 01 de agosto de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 373/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 65-40.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : JOICE DE SOUZA (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732), JÚLIO MARCOS DA SILVA CORRÊA E
JONAS PINHEIRO (ADV(S) WILIAN GILNEI DA COSTA-OAB 82971)
Vistos.
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I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do município de
TAQUARA/RS.
As contas foram apresentadas em 20/11/2017, após as notificações. Publicado edital n. 36/2017, foi certificada a ausência de impugnação,
assim como o Ministério Público Eleitoral foi cientificado da apresentação das contas, fls. 77/79.
Certificada irregularidade na representação processual, as partes foram intimadas e juntadas as procurações, em atendimento ao art. 31, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação da prestação de contas (fl. 94), e no mesmo sentido, o órgão ministerial opinou
pela aprovação (fl. 95).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente, em desacordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.464/2015, que estabelece que o partido
está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, as prestações de contas partidárias do exercício findo, porém,
sem prejuízo à análise.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 29 da Resolução TSE supracitada. Na análise da documentação não se verificam
impropriedades, irregularidades ou omissões a comprometer a regularidade da documentação trazida pelo partido.
Verifico, portanto, que as contas preenchem os requisitos legais, posto que foram apresentadas conforme exigido pela legislação vigente.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, com fulcro no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO – PRB, do município de TAQUARA/RS, referentes ao exercício financeiro de 2016.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e após, arquive-se.
Taquara, 01 de agosto de 2019
RAFAEL SILVEIRA PEIXOTO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-45.2016.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) ADAUVIR DELLA TORRE MERIB-OAB 23678 E FRANCISCO DE
PAULA FIGUEIREDO-OAB 17674)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ ROBERTO STEINMETZ, GERMANO FRANCISCO DALLA VALENTINA E OSWALDO STEFFEN
MUNICÍPIO(S) : CANOAS - RS
Vistos.
Recebo o recurso.
Remetam-se os presentes autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Canoas, 31 de julho de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-94.2017.6.21.0170
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Nova Santa Rita
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (ADV(S) PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150)
RESPONSÁVEL(S) : JUARES BRAS FACCINI, SERGIO AUGUSTO SILVEIRA MENEZES E DANILO MIELCZARKI (ADV(S) PAULO RENATO
GOMES MORAES-OAB 9150)
Vistos.
Compulsando os autos, observa-se que a agremiação não atendeu à determinação exarada de fl. 56, para esclarecer a contradição existente
entre a apresentação de Declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 6) e a movimentação de valores identificada no extrato
bancário de fl. 32, bem como no documento de fl. 33, transferência efetuada de fundo partidário no valor de R$ 2.000,00, razão pela qual
determino a intimação do Partido e seus responsáveis, para que, no prazo de 10 (dez) dias, possam se manifestar, a fim de dirimir a
divergência encontrada.
É relevante acrescentar que a necessidade da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira, constante dos extratos
bancários, é fundamental para a fiscalização da prestação de contas do Partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação
financeira efetuada.
Cumpra-se.
Canoas, 31 de julho de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-92.2019.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2018 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Nova Santa Rita
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUPLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE BLANCO E ELIO DA SILVA MARONES (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
Vistos.
Proceda-se a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art.
38 da Resolução TSE 23.546/17.
Cumpra-se.
Canoas, 31 de julho de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE

73ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 071/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 24-48.2019.6.21.0073
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - 2018 - REGULARIZAÇÃO
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL (ADV(S) DENISE BALLARDIN-OAB 47784, EDUARDO AVILA GOMES-OAB 62594 E JOÃO
DARZONE DE MELO RODRIGUES JUNIOR-OAB 51036), ROMAR MILTON BORDIGNON CHIELE - PRESIDENTE
Vistos e examinados estes autos de pedido de regularização da Prestação de Contas Eleitorais de 2018, processo registrado sob o n.2448.2019.6.21.0073, em que figura como interessado o Partido Social Liberal, em São Leopoldo – RS.
I – RELATÓRIO
A agremiação partidária teve as suas contas eleitorais 2018 julgadas não prestadas nos autos da PC n.43-88.2019.6.21.0073, em razão de
omissão, tendo transitado em julgado a sentença em 13.05.2019. Na ocasião, a decisão determinou a suspensão do recebimento de cotas do
fundo partidário.
Em despacho inicial, o pedido foi recebido na forma do art. 59, da Resolução 23.546/17.
Por fim, a unidade técnica certificou a inexistência de movimentação financeira, com base em consulta ao site do TSE, no link
http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-de-contas/contas-anuais/prestacao-de-contas-partidarias, conforme documentação
acostada.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
É dever dos partidos políticos prestar contas. Julgadas não prestadas, deve o órgão partidário requerer a regularização, conforme orientações
previstas no art.59, da Resolução TSE n.23546/2017, a fim de reverter os efeitos das sanções aplicadas em decorrência da não prestação.
No caso em tela, verificou-se a regularidade das contas, não se constatando o recebimento de recursos de origem vedada ou e origem não
identificada, ou mesmo o recebimento de recursos do fundo partidário. Cabe, portanto, a sua regularização, nos termos do art. 59, da
Resolução TSE 23.546/17.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, DEFIRO o pedido e DECLARO regularizadas as contas eleitorais apresentadas pela Comissão Provisória do Partido Social Liberal,
referentes a 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o transcurso do prazo legal sem recurso, atualize-se no SICO, comuniquem-se os diretórios nacional e regional, nos termos do art. 60, I,
a, da Res. TSE 23.546/2017.
Após arquivem-se. Dil. Legais.
São Leopoldo, 31 de julho de 2019
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE

76ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 014/2019
A Doutora ÂNGELA MARTINI, Juíza Eleitoral Substituta da 076ª Zona de Novo Hamburgo-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. Pedro Adams Filho, n.
3713, em Novo Hamburgo, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/17, o requerimento de regularização das contas de campanha das Eleições Municipais de 2012 do candidato a vereador Christian
Müller.
OBJETO: Publicidade do requerimento de regularização das contas de campanha das Eleições Municipais de 2012 do candidato a vereador
Christian Müller (Adv. Cristian Rafael Baraldi Vedovatto - OAB/RS n. 67.005).
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PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugná-lo, devendo apresentar petição
fundamentada dirigida ao juiz eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital.
Novo Hamburgo-RS, 01 de agosto de 2019.
Eu, Rafaela Beck, Chefe de Cartório Substituta da 076ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ÂNGELA MARTINI,
Juíza Eleitoral Substituta.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 015/2019
A Doutora ÂNGELA MARTINI, Juíza Eleitoral Substituta da 076ª Zona de Novo Hamburgo-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. Pedro Adams Filho, n.
3713, em Novo Hamburgo, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a declaração de ausência de movimentação de recursos relativos às Contas Anuais - Exercício 2017 Partido AVANTE.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos relativos às Contas Anuais do exercício de 2017 de:
Partido AVANTE de Novo Hamburgo - responsáveis: Raizer da Silva Ferreira e Márcio Rafael Medeiros Ramos (Advs. Eunice Schumann OAB/RS 11.237 e Ruy Engler Noronha de Mello - OAB/RS 8.001).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugná-la, devendo apresentar 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 Substituta mandou publicar o presente Edital.
Novo Hamburgo-RS, 01 de agosto de 2019.
Eu, Rafaela Beck, Chefe de Cartório Substituta da 076ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ÂNGELA MARTINI,
Juíza Eleitoral Substituta.

90ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 48-59.2018.6.21.0090
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 299 do CE
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : LUCIANA BEATRIZ LOPES KUBIAKI (ADV(S) THIAGO VELASQUES-OAB 104341)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu denúncia em desfavor de LUCIANA BEATRIZ LOPES KUBIAKI, já qualificada nos autos,
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, pela prática, em tese, de distribuição de alimentos em troca de votos
(fl. 02).
A denúncia foi recebida em 27 de março de 2017 (fl. 243).
A denunciada apresentou a sua defesa preliminar (fls. 255-282), por meio de advogado, aduzindo a inépcia da denúncia, por não descrever as
condutas praticadas, os alvos atingidos e a obtenção inequívoca de resultado. Referiu que a peça acusatória baseou-se exclusivamente no
depoimento de Djalma Lucio dos Santos Ribeiro, motorista da secretaria, que em momento algum atribui à ré a prática do crime. Referiu que as
fotografias que instruem o inquérito são relativas a momentos posteriores. Salientou os resultados obtidos pela comissão parlamentar de
inquérito, pugnando pela absolvição sumária.
Durante a instrução foram ouvidas testemunhas, encerrada a instrução e aberto prazo às partes para oferecimento de alegações finais escritas
(fl. 323).
Alegações da ré às fls. 326/336.
O Ministério Público pugnou pela realização de novas diligências (fls. 338), prestadas informações pela Superintendência Regional da Polícia
Federal às fls. 346/364.
O Ministério Público Eleitoral requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 389/397).
Nova manifestação da ré às fls. 402/403.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de denúncia pela prática do delito descrito no art. 299 do Código Eleitoral:
"Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e
para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa."
De início, saliento que a denúncia é bem genérica, não apontando um período exato em que o ato teria sido praticado, tampouco o local e as
pessoas para quem as quantias - alimentos, no caso - teriam sido oferecidas.
As fotografias que instruíram o inquérito, nas quais é possível ver a autora distribuindo sacolas a populares, ilustram momento posterior ao
perído da campanha eleitoral, como confirmado pela autoridade policial à fl. 346, o que afasta a sua validade como prova da materialidade e
autoria.
Por outro lado, as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram em absoluto a narrativa da denúncia.
Se Fátima Aparecida dos Passos Xavier e Luis Ernani Ferreira Alves mencionaram que a ré teria desviado alimentos e outros objetos da
secretaria - o que em tese poderia acarretar outros delitos - em momento algum afirmaram que tais alimentos foram utilizados para compra de
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Sexta-feira, 02 de Agosto de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 142, Página: 23

votos. Aliás, neste ponto, Luis Ernani limitou-se a fazer referência a uma fotografia, o que em si só não é suficiente para a comprovação do agir
ilícito imputado à ré.
Por outro lado, eventual ameaça de perda de benefício (bolsa-família), além de desprovido de provas de que tenha partido da denunciada, não
corresponde a qualquer das condutas descritas na denúncia.
Veja-se que os depoimentos nos quais se baseia o Ministério Público para o fim de comprovar a hipótese acusatória provêm da fase préprocessual, não podendo os mesmos elementos de convicção sustentarem um decreto condenatório, sem que haja suporte probatório
judicializado, submetido à apreciação judicial e ao contraditório das partes.
Logo, em situações como a dos presentes autos, em que a prova inquisitória não é confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, deve o acusado permanecer com seu status de inocência garantido, por imposição constitucional (art. 5º, inciso LVII, da CF).
RECURSO CRIMINAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP) INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONTRADITÓRIA AO ACERVO DO INQUÉRITO POLICIAL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MANUTENÇÃO
DA ABSOLVIÇÃO - CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. A prova da corrupção eleitoral raramente surgirá de forma direta.
No geral, haverá necessidade de reunir circunstâncias, criticamente as analisando para se conseguir segurança razoável quanto à ilicitude. Só
que isso não pode representar um julgamento especulativo, fundado mais em suposições do que em evidências reais. Não se trata de ser
tolerante com a compra de votos, mas de impedir injustiças. Além disso, a prova testemunhal, para permitir a condenação, deve ser produzida
em juízo. Relatos orais havidos somente na inquisitorial têm valor somente para fins de oferecimento da acusação, mas não podem ser
pesados para a imposição de pena. Recurso conhecido e improvido. (TRE-SC, RECURSO EM PROCESSO-CRIME ELEITORAL n 8454,
ACÓRDÃO n 30602 de 22/04/2015, Relator(a) HÉLIO DO VALLE PEREIRA, Revisor(a) VILSON FONTANA, Publicação: DJE - Diário de JE,
Tomo 63, Data 29/04/2015, Página 8)
Por fim, consigno que, em processo penal eleitoral – como de resto em qualquer tipo de processo criminal -, é necessária prova robusta acerca
da ocorrência do fato, não podendo a condenação se basear em indícios não confirmados judicialmente.
Assim, tendo-se em conta a insuficiência probatória e a impossibilidade de embasar um decreto condenatório com fundamento isolado na
confissão e nos elementos da fase inquisitorial, não há outra solução senão a absolvição do acusado.
III – DISPOSITIVO:
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de ABSOLVER a ré LUCIANA BEATRIZ LOPES KUBIAKI da
imputação que lhe foi atribuída, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Guaíba, 29 de julho de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE

91ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-92.2019.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Crissiumal
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753)
RESPONSÁVEL(S) : WILLY CARLOS GRUN E DELCIO LUIZ FRANCK (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e seus representantes, na pessoa de seu advogado, acerca do Parecer Conclusivo, para que ofereçam defesa
no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as, e demonstrando a sua
relevância para o processo.
Dil. legais.
Crissiumal, 31 de julho de 2019.
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o parecer conclusivo, na forma do que estabelece o art. 36 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, dos exames
efetuados sobre a prestação de contas do Partido acima nominado, abrangendo a movimentação financeira do exercício de 2018, de acordo
com as normas estabelecidas pela Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Assim, inicia-se a exposição dos apontamentos com base na documentação complementar.
DO VALOR TOTAL DAS RECEITAS E GASTOS DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO E INDICAÇÃO DO MONTANTE PROVENIENTE DO FUNDO
PARTIDÁRIO
O total de recursos financeiros arrecadados foi de R$ 1.456,00. Desse total, R$ 0,00 são recursos do Fundo Partidário e R$ 1.456,00 são
recursos de Outra Natureza. Os recursos estimados foram de R$ 0,00.
Os gastos totalizaram R$ 1.237,52, sendo que R$ 0,00 foram realizados com recursos do Fundo Partidário e R$ 1.237,52 foram realizados
com recursos de Outra Natureza.
DA IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES
Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observou-se a existência de irregularidades
referentes aos itens 3.1 (fl. 68-v) do Relatório do Exame da Prestação de Contas, que comprometem a consistência e a regularidade da
prestação de contas apresentada, constituindo-se em receita proveniente de fonte vedada, como segue:
Constatou-se a existência de contribuintes intitulados autoridades, os quais se enquadram na vedação prevista no art. 12, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.546/20172. 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 01-01-2018 a 31-12-2018, as receitas
identificadas nos extratos bancários, relativamente aos créditos efetivados na conta-corrente 06.051172.0-7, agência 0593 – Banco 041,
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observou-se a ocorrência de doações/contribuições oriundas de fontes vedadas no exercício de 2018, para a agremiação em exame, no valor
de R$ 62,00, proveniente de doação efetuada pelo Sr. Nelson Spiecker Putzke, na data de 04/06/2018.
Nos termos do art. 12, inciso IV, § 1º da Res. 23.546/2017 TSE, enquadram-se no conceito de autoridades públicas as pessoas físicas que
exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partidos
políticos (grifo nosso).
Dessa forma, verificou-se que o Sr. Nelson Spiecker Putzke não é filiado a partido político, conforme se depreende da certidão de fl. 71.
Assim, o valor da cópia da GRU é de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), a qual deverá ser apresentada aos autos.
CONCLUSÃO
Efetuado o exame da prestação de contas (fls. 68/69) na forma do art. 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017, verificou-se que o prestador de
contas não exerceu o seu direito de manifestação, uma vez que aberto o prazo legal de 30 dias para apresentação de documentos e de
esclarecimentos, para a agremiação sanear falhas graves apontadas no exame da prestação de contas; todavia, quedou-se inerte,
permanecendo em silêncio, em prejuízo da averiguação da correta aplicação dos recursos, e comprometendo sobremaneira a confiabilidade
das contas e a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral.
Dessa forma, o apontamento acima refere-se ao recebimento de recursos de fonte vedada no valor de R$ 62,00, o qual representa 4,25% do
total de Outros Recursos recebidos (R$ 1.456,00), conforme o inciso IV do art. 12 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diante do exposto, o total das irregularidades monta R$ 62,00 representa 4,25% do total de recursos recebidos (R$ 1.456,00), sujeito às
sanções do artigo 475 e à devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) na forma do 496
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Assim, com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela desaprovação das contas, com base no inciso III, alínea “a”, do
art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/20177.
À consideração superior.
Crissiumal, 29 de julho de 2019.
Carissara Knebel,
Responsável pelo exame da 91ª Zona Eleitoral.

95ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 31 dias do mês de julho do ano de 2019, a 95ª Zona Eleitoral – Sananduva-RS, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n.
022/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 11/06/2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral Substituto.

103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 195/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000042-76.2019.6.21.0103
Partido: Partido Socialista Brasileiro – PSB de Machadinho/RS
Responsáveis: Camila Baldissera e Arthur Alves de Almeida
Destina-se: as partes
Vistos.
Analisando as notificações encaminhadas para suprimento da omissão quanto à apresentação das contas, verifico a regularidade das
notificações dirigidas ao órgão partidário e seus responsáveis (fls. 03-05) e daquela enviada ao Diretório Estadual (fls. 15-16), nos termos dos
artigos 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, e 28, §4º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Entretanto, notificados, deixaram transcorrer in albis o prazo de 72 (setenta e duas) horas para apresentação das contas, mantendo-se inertes.
Desta feita, determino que o cartório eleitoral cumpra com as prescrições legais constantes do artigo 30, inciso IV, alíneas “a” e “b” da
Resolução supracitada, adotando todas as providências necessárias.
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, para a oitiva sobre as informações juntadas (alínea “c”).
Ato contínuo, dê-se vista aos interessados para manifestação, no prazo de 3 (três) dias (alínea “e”), por meio de intimação pelo Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo em vista a declaração de revelia das partes (fls. 07).
Dil.
São José do Ouro, 23 de julho de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 196/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000037-54.2019.6.21.0103
Partido: Partido Social Cristão – PSC de Barracão/RS
Responsáveis: José Almiro Eleutério da Luz e Vera Lúcia Ribeiro da Silva
Destina-se: as partes
Vistos.
Diante do certificado pela escrivania eleitoral às fls. 08, considero cumpridas as providências determinadas no despacho de fls. 07, já que o
feito foi autuado na classe PC – Prestação de Contas e, ainda, os diretórios nacional e estadual foram intimados da decisão (ARs de fls. 11).
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Verifico, ainda, nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b” da Resolução TSE n. 23.546/2017, a regularidade das notificações dirigidas
ao órgão partidário e seus responsáveis, para o suprimento da omissão quanto à apresentação das contas.
Entretanto, notificados, deixaram transcorrer in albis o prazo de 72 (setenta e duas) horas para apresentação das contas, mantendo-se inertes.
Desta feita, determino que o cartório eleitoral cumpra com as prescrições legais constantes do artigo 30, inciso IV, alíneas “a” e “b” da
Resolução supracitada, adotando todas as providências necessárias.
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, para a oitiva sobre as informações juntadas (alínea “c”).
Ato contínuo, dê-se vista aos interessados para manifestação, no prazo de 3 (três) dias (alínea “e”), por meio de intimação pelo Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo em vista a declaração de revelia das partes (fls. 07).
Dil.
São José do Ouro, 17 de junho de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 197/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000041-91.2019.6.21.0103
Partido: Partido Democrático Trabalhista – PDT de Machadinho/RS
Responsáveis: Jaqueline do Amaral Wittmann e Joseanne do Amaral Wittmann Miola
Destina-se: as partes
Vistos.
Diante do certificado pela escrivania eleitoral às fls. 08, considero cumpridas as providências determinadas no despacho de fls. 07, já que o
feito foi autuado na classe PC – Prestação de Contas e, ainda, os diretórios nacional e estadual foram intimados da decisão (ARs de fls. 11 e
12).
Verifico, ainda, nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b” da Resolução TSE n. 23.546/2017, a regularidade das notificações dirigidas
ao órgão partidário e seus responsáveis, para o suprimento da omissão quanto à apresentação das contas.
Entretanto, notificados, deixaram transcorrer in albis o prazo de 72 (setenta e duas) horas para apresentação das contas, mantendo-se inertes.
Desta feita, determino que o cartório eleitoral cumpra com as prescrições legais constantes do artigo 30, inciso IV, alíneas “a” e “b” da
Resolução supracitada, adotando todas as providências necessárias.
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, para a oitiva sobre as informações juntadas (alínea “c”).
Ato contínuo, dê-se vista aos interessados para manifestação, no prazo de 3 (três) dias (alínea “e”), por meio de intimação pelo Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo em vista a declaração de revelia das partes (fls. 07).
Dil.
São José do Ouro, 4 de julho de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 198/2019 - 103ª ZE/RS
Classe Pet– Processo n. 0000039-24.2019.6.21.0103
Interessados: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Tupanci do Sul/RS, Valdecir José Bernardi, Suzana Padilha de Lima,
Roberto Balzan e Adilson Balzan
ADV.: Cássio Sturm Soares, OAB/RS 114.303
Destina-se: as partes e ao procurador
Vistos.
A unidade técnica responsável, atendendo o disposto no artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, realizou o exame preliminar dos autos da
prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE TUPANCI DO SUL/RS, relativa ao exercício
financeiro de 2013, apontando a necessidade de complementação dos documentos apresentados.
Nesses termos, determino a INTIMAÇÃO do partido e dos responsáveis pelas contas, VALDECIR JOSE BERNARDI, SUZANA PADILHA DE
LIMA, ROBERTO BALZAN E ADILSON BALZAN, por publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, para que atendam ao disposto na
manifestação da unidade técnica sobre o exame das contas, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 34, §3º, da Resolução citada,
consignando-se que a falta de complementação dos documentos pode acarretar o julgamento das contas como não prestadas (artigo 34, §4º,
inciso I).
Cumprida a determinação, remetam-se os autos ao responsável pela análise.
Dil.
São José do Ouro/RS, 30 de julho de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 199/2019 - 103ª ZE/RS
Classe Pet– Processo n. 0000040-09.2019.6.21.0103
Interessados: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Tupanci do Sul/RS, Valdecir José Bernardi, Suzana Padilha de Lima,
Roberto Balzan e Adilson Balzan
ADV.: Cássio Sturm Soares, OAB/RS 114.303
Destina-se: as partes e ao procurador
Vistos.
A unidade técnica responsável, atendendo o disposto no artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, realizou o exame preliminar dos autos da
prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE TUPANCI DO SUL/RS, relativa ao exercício
financeiro de 2012, apontando a necessidade de complementação dos documentos apresentados.
Nesses termos, determino a INTIMAÇÃO do partido e dos responsáveis pelas contas, VALDECIR JOSE BERNARDI, SUZANA PADILHA DE
LIMA, ROBERTO BALZAN E ADILSON BALZAN, por publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, para que atendam ao disposto na
manifestação da unidade técnica sobre o exame das contas, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 34, §3º, da Resolução citada,
consignando-se que a falta de complementação dos documentos pode acarretar o julgamento das contas como não prestadas (artigo 34, §4º,
inciso I).
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Cumprida a determinação, remetam-se os autos ao responsável pela análise.
Dil.
São José do Ouro/RS, 30 de julho de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 200/2019 - 103ª ZE/RS
Classe Pet– Processo n. 0000040-09.2019.6.21.0103
Interessados: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Tupanci do Sul/RS, Valdecir José Bernardi, Suzana Padilha de Lima,
Roberto Balzan e Adilson Balzan
ADV.: Cássio Sturm Soares, OAB/RS 114.303
Destina-se: as partes e ao procurador
Vistos.
A unidade técnica responsável, atendendo o disposto no artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, realizou o exame preliminar dos autos da
prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE TUPANCI DO SUL/RS, relativa ao exercício
financeiro de 2010, apontando a necessidade de complementação dos documentos apresentados.
Nesses termos, determino a INTIMAÇÃO do partido e dos responsáveis pelas contas, VALDECIR JOSE BERNARDI, SUZANA PADILHA DE
LIMA, ROBERTO BALZAN E ADILSON BALZAN, por publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, para que atendam ao disposto na
manifestação da unidade técnica sobre o exame das contas, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 34, §3º, da Resolução citada,
consignando-se que a falta de complementação dos documentos pode acarretar o julgamento das contas como não prestadas (artigo 34, §4º,
inciso I).
Cumprida a determinação, remetam-se os autos ao responsável pela análise.
Dil.
São José do Ouro/RS, 30 de julho de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

107ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 089/2019 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-50.2019.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - 2018 - CHIAPETTA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Augusto
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL(S) : JARDEL PECCIN E ADEMAR AUGUSTO FEYH
I – RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado para apurar a omissão de prestação das contas partidárias do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT de Chiapetta-RS, relativas ao exercício de 2018.
Conforme a informação de fl. 02, o partido e seus responsáveis não apresentaram suas contas no prazo legal, e, regularmente citados (fls. 03
a 05), deixaram de se manifestar.
Do mesmo modo, foram intimados os responsáveis para apresentarem procuração constituindo advogado, sob pena de revelia (fls.11, 12 e
15). Mais uma vez os dirigentes partidários quedaram-se inertes e a pena de revelia foi decretada por esta julgadora (fl.17).
A análise técnica foi concluída, opinando pelo julgamento das contas como não prestadas, e certificando a inexistência de movimentação
financeira, doações de repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário envolvendo a agremiação (fl. 22).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer opinando que as contas fossem julgadas não prestadas (fls. 24).
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica foi feita de acordo com as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nos termos do art. 32 da Lei 9.096/95, os partidos políticos estão obrigados a prestar contas, anualmente a Justiça Eleitoral, até o dia 30 de
abril do ano subsequente.
Os órgãos partidários municipais continuam obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não tenham movimentado recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme o art. 28 §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O partido supracitado e os responsáveis financeiros, mesmo após intimação, não apresentaram sua documentação contábil, mantendo a
omissão quanto à prestação.
Ademais, não existem nos autos elementos que justifiquem a omissão, tornando-se imperioso o julgamento na forma da alínea "a", inciso IV,
do artigo 46 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Vieram conclusos os autos.
Decido.
Pelo exposto, com base no art. 46, IV, "a", da Res. TSE n.º 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT de Chiappeta-RS, relativas ao exercício 2018 e aplico a sanção prevista no art. 48, caput, da resolução supracitada,
determinando a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Não obstante, deixo de determinar a suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal em virtude da Liminar deferida
parcialmente na ADI n. 6032 "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal, seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as contas não prestadas,
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assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente do procedimento específico de
suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Após o trânsito, intimem-se, nos termos do art. 60, I, “a”, da Res. TSE n. º 23.546/2017, os órgãos nacional e estadual do partido para que
promovam a imediata suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário.
Intime-se o Ministério Público da presente decisão, para que tome as providências cabíveis para suspensão de registro.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Santo Augusto, 31 de julho de 2019
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 090/2019 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-43.2019.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - 2018 - CHIAPETTA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Augusto
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RESPONSÁVEL(S) : JOCIMAR ANDRE RIEDI E PAULO ALBERTO KASPER
Vistos.
Tendo em vista a certidão de fl. 15, que noticia a ausência de manifestação dos representantes do órgão partidário, após a realização de
intimação para apresentarem procuração constituindo advogado (fls. 11, 12 e 13), decreto a revelia do Partido dos Trabalhadores de
Chiapetta-RS e de seus responsáveis, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.
Determino ainda o prosseguimento do feito, conforme o art. 30 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Augusto, 31 de julho de 2019
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE

118ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 046/2019 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A Doutora Rebecca Roquetti Fernandes, Juíza Eleitoral da 118ª Zona de Estância Velha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Theodomiro Porto da
Fonseca nº 130 sala 02, em Estância Velha,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, as declarações de ausência de movimentação de recursos dos diretórios
municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício de 2018, do seguinte partidos políticos:
Partido Progressistas – PP de Lindolfo Collor/RS - apresentada por William Winck (presidente) e Olário Paulo Muller (tesoureiro);
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.
Estância Velha/RS, 01 de agosto de 2019.
Eu, José Eduardo de Leon Marques, Chefe de Cartório Substituto da 118ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Rebecca Roquetti Fernandes,
Juíza Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-68.2019.6.21.0118
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Estância Velha
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS
RESPONSÁVEL(S) : CELSO BERNARDI E ADÃO OLIVEIRA DA SILVA
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de processo de não prestação de contas, em relação ao Partido Progressitas - PP do Município de Estância Velha/RS, referente
ao exercício de 2018.
O órgão partidário deixou de apresentar as contas no prazo legal previsto no artigo 28 da Resolução 23.546/2017. Diante disso, foram
expedidas notificações ao diretório estadual do partido e aos seus responsáveis, visto que o diretório municipla está não vigente, para
apresentação das referidas contas no prazo de 03 dias, conforme inciso I do artigo 30 da Resolução antes mencionada.
Transcorrido in albis o prazo acima mencionado, será suspenso o repasse das cotas do Fundo Partidário, com base no artigo 30, inciso III,
alínea "a", da Resolução 23.546/2017.
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A unidade técnica constatou a inexistência de extratos eletrônicos disponibilizados à Justiça Eleitoral, bem como a ausência de emissão de
recibos de doação e de repasse, pelos Diretórios Nacional e Estadual, das cotas do Fundo Partidário. Opinou pelo julgamento das contas
como não prestadas (fl. 13).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 21).
Notificados o partido e seus responsáveis acerca da análise dos documentos e do parecer do Ministério Público Eleitoral, permaneceram
silentes (fl. 14).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se da análise do processo de não prestação de contas pelo Partido Progressitas - PP do Município de Estância Velha/RS, no tocante ao
exercício 2018.
Nos termos do artigo 28 da Resolução 23.546/2017, os partidos políticos estão obrigados a prestar contas, anualmente, até o dia 30 de abril do
ano subsequente, ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Nessa linha, diante da não apresentação das contas, pela agremiação partidária, nos termos exigidos pela legislação supramencionada, bem
como pelo parecer do Ministério Público, o qual opinou no sentido de que as contas sejam declaradas como não prestadas, o julgamento das
contas como não prestadas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Progressitas - PP do Município de Estância Velha/RS, referente ao exercício
de 2018, forte no artigo 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução 23.546/2017.
DETERMINO a perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Revendo posicionamento anterior, deixo de determinar a suspensão do registro do órgão partidário, conforme previsto no art. 48, §2º da Res.TSE n.º 23.546/2012017, tendo em vista decisão da Exma. Desembargadora Presidente do TRE/RS de acolher determinação do STF na ADI
n. 6032, a qual afasta "qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal
penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de
registro, nos termos da Lei 9.96/1995”.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se os diretórios nacional e estadual acerca da omissão na apresentação das constas, conforme
dispõem os artigos 48 e 60, inciso I, alínea "a" da Resolução 23.546/2017, e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Após, arquive-se.
Estância Velha, 31 de julho de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-03.2019.6.21.0118
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE 2018
PROCEDÊNCIA: Presidente Lucena
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) MAGDA CARBONI-OAB 72802)
RESPONSÁVEL(S) : VALMIR ECKARDT (ADV(S) MAGDA CARBONI-OAB 72802), CÁTIA LUÍSA BUNDCHEN
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista de Presidente
Lucena (RS).
O partido apresentou as contas referente ao exercício de 2018 em 26/04/2019.
Foi publicado Edital na forma do art. 31, §§ da Res. 23.546/17, não havendo impugnação conforme certidão constante à fl. 60-v.
Em análise preliminar das contas foi verificada a inexistência de documentos essenciais para análise da regularidade das contas.
Nesse passo, foi o partido intimado a regularizar a prestação, mantendo-se, entretanto, silente.
Em parecer conclusivo, a análise técnica opinou pela desaprovação das contas.
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que emitiu parecer no mesmo sentido.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas de exercício financeiro oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista de Presidente Lucena (RS).
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente pelo partido, e, ainda, não foi instruída na integralidade com os
documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/17.
O partido não anexou os documentos que comprovam a movimentação financeira, que se compatibilizem com a prestação de contas
apresentada.
Regularmente intimado a sanar a omissão no prazo de 20 dias, deixou correr in albis o prazo concedido.
Portanto para que se verificasse com precisão a regularidade das contas, os documentos deveriam ser anexados à prestação, em consonância
com os extratos que demonstram sua existência.
Assim, nos termos do artigo 46, inciso III, alinea “b” da Res. 23.546/17, cabe a desaprovação das contas.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, DESAPROVO as contas do Partido Democrático Trabalhista de Estância Velha (RS) , relativo ao exercício financeiro de 2018,
nos termos do art. 46, III, alinea “b” da Resolução TSE n.º 23.546/17.
Publique-se.
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Registre-se.
Intimem-se.
Procedidos aos lançamentos de praxe, arquive-se com baixa.
Estância Velha, 31 de julho de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-18.2019.6.21.0118
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE 2018
PROCEDÊNCIA: Estância Velha
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) MARIA REGINA DA SILVA-OAB 54967)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ PLINIO DOS SANTOS E MARIA REGINA ASSIS DE OLIVEIRA DA SILVA (ADV(S) MARIA REGINA DA SILVAOAB 54967)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista de Estância
Velha (RS)
O partido apresentou as contas referente ao exercício de 2018 em 26/04/2019.
Foi publicado Edital na forma do art. 31, §§ da Res. 23.546/17, não havendo impugnação conforme certidão constante à fl. 58-v.
Em análise preliminar das contas foi verificada a inexistência de documentos essenciais para análise da regularidade das contas.
Nesse passo, foi o partido intimado a regularizar a prestação, mantendo-se, entretanto, silente.
Em parecer conclusivo, a análise técnica opinou pela desaprovação das contas.
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que emitiu parecer no mesmo sentido.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas de exercício financeiro oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista de Estância Velha (RS).
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente pelo partido, e, ainda, não foi instruída na integralidade com os
documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/17.
O partido não anexou os documentos que comprovam a movimentação financeira, que se compatibilizem com a prestação de contas
apresentada.
Regularmente intimado a sanar a omissão no prazo de 20 dias, deixou correr in albis o prazo concedido.
Portanto para que se verificasse com precisão a regularidade das contas, os documentos deveriam ser anexados à prestação, em consonância
com os extratos que demonstram sua existência.
Assim, nos termos do artigo 46, inciso III, alinea “b” da Res. 23.546/17, cabe a desaprovação das contas.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, DESAPROVO as contas do Partido Democrático Trabalhista de Estância Velha (RS) , relativo ao exercício financeiro de 2018,
nos termos do art. 46, III, alinea “b” da Resolução TSE n.º 23.546/17.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Procedidos aos lançamentos de praxe, arquive-se com baixa.
Estância Velha, 31 de julho de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE

145ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 145 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-49.2019.6.21.0145
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itapuca
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PCDOB (ADV(S) SILVANO SCORSATTO-OAB 63734)
RESPONSÁVEL(S) : JOCIMAR DA COSTA E PAULO C. M. SCHEFFER (ADV(S) SILVANO SCORSATTO-OAB 63734)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Comunista do Brasil (PC do B) do município de Itapuca/RS, relativa ao ano de 2018.
As contas foram apresentadas no dia 30 de abril de 2019.
Foi publicado o Edital n.º 006/2019 (fl. 43) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 14 de Maio de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31, § 3º, da Res. TSE n.º 23.546/2017), não houve impugnação.
A unidade técnica realizou o exame técnico da prestação de contas (fl. 50-51) e manifestou-se em seu parecer conclusivo pela aprovação das
contas, já que em conformidade com os ditames legais dos artigos 34 a 36 da Resolução supracitada.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 52.
É O RELATÓRIO.
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DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
Conforme parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido político. Não foi apontada qualquer irregularidade
nas contas prestadas.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da Res. TSE 23.546/2017, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e
documentos ali previstos.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
contas de 2018 do Partido Comunista do Brasil (PC do B) do município de Itapuca/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da
Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO arquive-se.
Arvorezinha, 25 de julho de 2019
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 145ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2019 - 145 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-26.2019.6.21.0145
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itapuca
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB (ADV(S) PAULO IVAN POMPERMAYER-OAB 32505)
RESPONSÁVEL(S) : DILSO MAGRI SCHEFFER E JOÃO CARLOS TONINI (ADV(S) PAULO IVAN POMPERMAYER-OAB 32505)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do município de Itapuca/RS, relativa ao ano de 2018.
As contas foram apresentadas no dia 30 de abril de 2019.
Foi publicado o Edital n.º 006/2019 (fl. 38) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 14 de Maio de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31, § 3º, da Res. TSE n.º 23.546/2017), não houve impugnação.
A unidade técnica realizou o exame técnico da prestação de contas (fl. 43-44) e manifestou-se em seu parecer conclusivo pela aprovação das
contas, já que em conformidade com os ditames legais dos artigos 34 a 36 da Resolução supracitada.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 45.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, em conformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
Conforme parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido político. Não foi apontada qualquer irregularidade
nas contas prestadas.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da Res. TSE 23.546/2017, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e
documentos ali previstos.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
contas de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do município de Itapuca/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da
Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO arquive-se.
Arvorezinha, 25 de julho de 2019
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 145ª ZE
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148ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-53.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: JULIANO ROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) EVERTON RODRIGO DE BRITO-OAB 53946)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ DEONÍSIO SILVA DE BRITO E GILSON ROBERTO SERAFIN (ADV(S) EVERTON RODRIGO DE BRITO-OAB
53946)
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Social Democrático (PSD) de Erechim/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
O partido apresentou as contas em 02/05/2019.
No dia 16 de maio de 2019 foi publicado, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, o Edital 022/2019, dando publicidade à
prestação de contas, pelo prazo de quinze dias, com o prazo de cinco dias para impugná-la (fl.43), conforme determinação do § 1º do art. 31
da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito (fl. 44).
Com o decurso do prazo do edital 022/2019, sem impugnações, os autos foram encaminhados para análise da unidade técnica, que emitiu
relatório conclusivo opinando pela desaprovação das contas, diante da utilização de recursos financeiros oriundos de fonte vedada (fl. 47 e v).
O Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, opinou pela desaprovação das contas (fl. 84/85).
Diante da irregularidade apontada no parecer conclusivo da unidade técnica e no parercer do MPE, foi determinada a intimação do partido e
seus responsáveis para apresentação de defesa (fl.88). A gremiação permaneceu inerte. (fl. 91).
O Ministério Público, em nova vista, reiterou o parecer de fl. 84/85, manifestando-se pela desaprovação das contas (fl.91-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de apreciar as contas do exercício financeiro de 2018, Partido Social Democrático (PSD) de Erechim/RS.
A unidade técnica observou a percepção pelo partido de quantias oriundas de fonte vedada. O partido, conforme demonstrativo de fls. 25/26,
recebeu doações de PEDRO DEMOLINER, que exerceu os cargos demissíveis ad nutum de Chefe Div. Desenv. Cadeias Prod. Locais e
de Diretor de fomento as micro e pequenas empresas, no valor total de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). O referido doador não
estava filiado a nenhum partido político durante o exercício em análise.
O art. 31, inc. V, da Lei 9.096/95, veda o recebimento de doações procedentes de autoridades públicas, ressalvadas as filiadas a partido
político como se verifica por seu expresso teor:
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável
em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
[...] V - pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário,
ressalvados os filiados a partido político. .
O art. 12, IV e §1º da Resolução TSE nº 23.546/2017, claramente inspirado na redação supracitada do art. 31, V, da Lei 9096/95, reiteira a
ilicitude dos recursos provenientes de autoridade públicas, nos seguintes termos:
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:
[...] IV - autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre
nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político.
O Tribunal Superior Eleitoral, desde o advento da Resolução TSE n. 22.585/07, firmou entendimento no sentido de que são vedadas as
contribuições de titulares de cargos demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta, desde que exerçam a condição de autoridades.
Ressalto que o conceito de autoridade, segundo o atual entendimento do TSE, abrange os servidores ocupantes de cargos de direção e chefia
(art. 37, inc. V, da Constituição Federal), sendo excluídos os que desempenham exclusivamente a função de assessor. A interpretação ressalta
a relevância dos princípios democráticos da moralidade, dignidade do servidor e preservação contra abuso de autoridade e do poder.
Da mesma forma, o posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul encontra-se alinhado com o do Tribunal Superior
Eleitoral:
"RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO EXERCÍCIO. MANTIDAS A DESAPROVAÇÃO
E A SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DE MULTA. READEQUAÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO
TESOURO NACIONAL. NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) De fato, o segundo
relatório conclusivo elaborado pelo examinador técnico (fls. 584-586) traz os cargos e as atribuições dos contribuintes enquadrados como
autoridades e fontes vedadas, durante a análise das contas, devido ao exercício de função de chefia e direção, desconsiderando as
contribuições realizadas por assessores e as repassadas por ocupantes de cargo eletivo, na forma da jurisprudência desta Corte.
(...)" (TRE/RS , Recurso Eleitoral nº 1666, Acórdão de 11/06/2019, Relator: Rafael da Cás Maffini. Publicação: DEJERS - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-RS, Tomo 106, Data 12/06/2019, Página 7-8).
Tal regramento tem por finalidade evitar que servidores, cuja situação jurídica funcional seja de livre nomeação e exoneração, exercendo cargo
de chefia, direção ou coordenação, venham fazer doações aos partidos aos quais se encontrem vinculados. Em outras palavras, busca-se
evitar a transferência do dinheiro público – parcela do vencimento auferido pelo titular demissível ad nutum – para a agremiação partidária, não
importando o meio utilizado para essa transferência.
Examinando os autos, não paira dúvida sobre o enquadramento do doador acima mencionado na condição de autoridade não filiada à partido
político, conforme o disposto no art. 31, inc. V, da Lei n. 9.096/95 e no art. 12, IV e §1º da Resolução TSE nº 23.546/2017. Esse fato restou
plenamente configurado, inclusive por intermédio do Ofício Gab. Pref. nº 226/2019 da Prefeitura Municipal de Erechim.
Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o recebimento de recursos de fonte vedada, em regra, é irregularidade capaz de
ensejar, por si só, a desaprovação das contas (TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n. 14022, Acórdão de 11.11.2014,
Relator Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 230, Data 05.12.2014, Página 86).
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Na mesma esteira, tem entendido o TRE/RS: "Constatado o recebimento de doação oriunda de fonte vedada (ente público), a qual constitui
irregularidade grave e compromete a análise da origem das receitas, impõemse a desaprovação das contas e o recolhimento do montante
irregular ao Tesouro Nacional, nos termos previstos no art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/15, não sendo possível, como defende o
recorrente, ser considerada a irregularidade mero erro formal ou material." (TRE/RS, Recurso Eleitoral nº 2587, Acórdão de 04/06/2019,
Relator: Des. Roberto Carvalho Fraga. Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 103, Data 07/06/2019, Página 8).
Portanto, verificada infração ao art. 31, inc. V, da Lei n. 9.096/95 e ao art. 12, IV da Resolução TSE nº 23.546/2017, o montante deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, conforme expressa previsão do art. 14, § 1º da mesma resolução.
Nesse tópico, o Tribunal Superior Eleitoral entende que a determinação de devolução ao erário dos valores provenientes de fonte vedada não
representa uma sanção em sentido estrito, mas “é mera decorrência da proibição da utilização de tais recursos”, uma vez que tais valores não
podem permanecer no patrimônio do partido, sob pena de enriquecimento ilícito (Recurso Especial Eleitoral n. 191645, Acórdão de 10.5.2016,
Relator Min. Henrique Neves da Silva, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 110, Data 09.6.2016, Página 48-49).
Por fim, em face do disposto nos artigos 37, “caput”, da Lei n. 9.096/95 e 49 da Resolução TSE n. 23.546/17, deve-se proceder a devolução
dos valores irregulares, acrescido de multa de até 20% (vinte por cento).
ANTE O EXPOSTO, JULGO IRREGULARES as contas apresentadas pelo Partido Social Democrático (PSD) de Erechim/RS, nos termos do
art. 46, inciso III, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados. Considerando que o valor total oriundo de fonte
vedada (R$ 550,00) representa mais de 35% dos recursos arrecadados pela agremiação partidária, DETERMINO a suspensão da distribuição
ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de seis meses, com base no princípio da razoabilidade, e o
recolhimento do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), oriundo de fonte vedada, ao Tesouro Nacional, acrescido de multa de 10%,
nos termos dos arts.14, 47, I e 49 da Resolução 23.546/2017, e arts. 36, II e 37, “caput”, da Lei n. 9.096/95.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpra-se nos termos do art. 60 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Cumpridas as determinações, arquive-se.
Erechim, 31 de julho de 2019
JULIANO ROSSI
Juiz Eleitoral da 148ª ZE

150ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-63.2019.6.21.0150
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUÍZA ELEITORAL: AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CAPÃO DA CANOA/RS (ADV(S) VAGNER MORÁS VASCONCELOS-OAB 87667)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO ESTADEU NASCIMENTO DORNELLES E LAURO TITONI (ADV(S) VAGNER MORÁS VASCONCELOS-OAB
87667)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT de Capão da Canoa, relativa ao exercício financeiro de
2018 (fls. 02/28).
Foi conferida publicidade às contas apresentadas com a publicação do Edital 20/2019, tendo transcorrido sem impugnações o prazo
estabelecido no art. 31, §3º, da Resolução TSE 23.546/17 (fls. 29/30 e 38).
Exarado o exame preliminar de fls. 39/40, foi determinada a complementação faltantes, conforme despacho de fl. 42.
Em atendimento à determinação, foram juntados documentos complementares pelo partido (fls. 45/61).
Sobreveio o exame da prestação de contas de fl. 62/62v, dando conta de irregularidades na prestação de contas, tendo em vista a ausência do
comprovante de envio à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil do partido, ausência dos extratos bancários fornecidos pela
instituição financeira, bem como erros formais na apresentação da conciliação bancária, demonstrativo de fluxos de caixa e parecer da
comissão executiva municipal.
Oportunizada a manifestação do partido, conforme art. 35, §3º, inc. I, da Resolução TSE 23.546/17 (fl. 64), o partido acostou os documentos de
fls. 67/97.
Após, foi emitido pela unidade técnica parecer pelo julgamento das contas como não prestadas, tendo em vista ausência dos extratos
bancários, sem os quais não seria possível a análise da movimentação financeira do partido.
Em parecer, no mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, tendo em vista a
imprescindibilidade dos extratos bancários, a fim de proceder à análise da movimentação financeira do partido.
Vieram os autos conclusos.
Passo a decidir e fundamentar.
Devem ser julgadas não prestadas as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Capão da Canoa, relativas ao exercício financeiro de 2018.
Conforme art. 34, caput, da Lei 9.096/95, com redação dada pela Lei 13.165/15:
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo
atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas
eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas: (grifei)
O partido foi devidamente intimado em duas oportunidades, a fim de apresentar os extratos bancários fornecidos por instituição financeira,
documentos imprescindíveis à análise da movimentação financeira, a fim de a Justiça Eleitoral cumprir à determinação insculpida no art. 34,
caput, da Lei 9.096/95.
Embora devidamente intimados o partido e respectivos responsáveis para apresentação dos extratos bancários, inclusive com advertência do
possível julgamento das contas como não prestadas, não foi atendida a determinação deste Juízo Eleitoral, impedindo a análise da
movimentação financeira relativa ao exercício de 2018.
Com isso, tendo em vista evidente desídia do partido no dever de apresentar documentos imprescindíveis à análise das contas, bem como
face à manifestação do Ministério Público Eleitoral e da unidade técnica, as contas devem ser julgadas não prestadas, nos termos do art. 46,
inc. IV, al. “b”, da Resolução TSE nº. 23.546/17.
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Julgadas não prestadas, são previstas as sanções previstas no art. 48, caput e §2º, da Resolução TSE 23.546/17:
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.
...
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver
integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como
terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal. (grifei)
Contudo, tendo em vista a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019,
páginas 60-64, a qual foi acolhida pela Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral, determinando a abstenção do registro no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP de suspensão de anotação do órgão partidário, sem que haja processo específico, há de ser
afastada a sanção prevista no art. 48, §2º, da Resolução TSE 23.546/17, remanescendo a sanção prevista no respectivo caput.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Capão da Canoa, relativas ao exercício de 2018, nos
termos do art. 46, inc. IV, al. “b”, da Resolução TSE nº. 23.546/17, com proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme
art. 48, caput, do mesmo diploma legal.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Anote-se no Sistema SICO, para fins de efetivação da sanção prevista no art. 48, caput, da Resolução TSE 23.546/17.
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação, através de correspondências eletrônicas dirigidas aos respectivos endereços
cadastrados no Sistema SGIP.
Transitado em julgado, arquive-se com baixa.
Capão da Canoa, 01 de agosto de 2019
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO
Juíza Eleitoral da 150ª ZE

155ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Entre os dias 26 e 29 do mês de Julho do ano de 2019, a 155ª Zona Eleitoral de Augusto Pestana, de acordo com o Edital de Eliminação de
Documentos n. 02/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, nº 07/2019 de 16/01/2019
procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Augusto Pestana, 30 de Julho de 2019.
RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral 155ª ZE

156ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-36.2019.6.21.0156
DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Capivari do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CAPIVARI DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : MARIO OLI MOREIRA PEREIRA E PEDRO AIRTON DE JESUS NUNES BASTOS
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do Partido dos Trabalhadores - PT - de Capivari do Sul referente ao exercício
financeiro de 2018.
Conforme a informação de fl. 02, o partido não apresentou suas contas no prazo legal. Tentada a notificação do órgão partidário, por meio de
seu presidente, restou frustada com a informação de que o mesmo "mudou-se". Sem endereço atualizado para nova tentativa ou ainda para
expedição de mandado de notificação, foi determinada a notificação por Edital e decorrido o prazo sem manifestação, decretada a revelia do
órgão bem como seus responsáveis.
Assim, notificado o responsável através do Edital nº 036 em 24/07/2019 e decorrido o prazo legal, não houve manifestação, com consequente
decretação de revelia do órgão partidário e dos seus responsáveis.
Determinada a autuação dos autos, bem como a juntada aos autos de eventuais extratos bancários e/ou recibos eleitorais, enviados à Justiça
Eleitoral, relativos a movimentação financeira do ano de 2018, sobreveio certidão, informando que não foram encontrados registros de
recebimento de recursos do Fundo Partidário, com base nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, bem como da inexistência de recibos de
doação.
Cumpridas estas diligências, foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu parecer recomendando a declaração de não prestação de
contas.
É o breve relatório.
DECIDO.
A Resolução 23.546/2017, no art. 28, inc. I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua movimentação financeira
ao Juiz Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Os órgãos partidários municipais continuam obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não tenham movimentado recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme o art. 28 §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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Entretanto, o partido supracitado e os responsáveis financeiros, mesmo após notificação, não apresentaram sua documentação contábil,
mantendo a omissão quanto à prestação.
Exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no art. 30, da Resolução supramencionada,
sem que houvesse manifestação da agremiação partidária, restando caracterizada a inadimplência quanto à obrigatoriedade.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT - de Capivari do Sul referente ao exercício financeiro de
2018, nos termos do art. 46, inciso IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/17, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo
municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do registro de seu órgão de
direção municipal, até que seja regularizada sua situação com a efetiva apresentação das contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, encaminhe-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul cópia desta decisão para as providências
cabíveis em relação a suspensão da anotação do registro do órgão de direção municipal, bem como aos Diretórios Estadual e Nacional para
comunicação desta decisão e da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário
Após, arquive-se com baixa.
Palmares do Sul, 01 de agosto de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-21.2019.6.21.0156
DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Capivari do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE CAPIVARI DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : SAMUEL DE AGUIAR SEVERO E ELISEO DIAS DE OLIVEIRA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do Partido Republicano Brasileiro - PRB - de Capivari do Sul referente ao
exercício financeiro de 2018.
Conforme a informação de fl. 02, o partido não apresentou suas contas no prazo legal. Tentada a notificação do órgão partidário, por meio de
seu presidente, restou frustada com a informação de que o mesmo "mudou-se". Sem endereço atualizado para nova tentativa ou ainda para
expedição de mandado de notificação, foi determinada a notificação por e-mail (e-mail cadastrado no Sgip) ou, caso não tenha endereço
eletrônico cadastrado, determinada a notificação por Edital e decorrido o prazo sem manifestação, decretada a revelia do órgão bem como
seus responsáveis.
Assim, notificado o responsável por meio eletrônico (e-mail cadastrado pelo órgão partidário no sistema Sgip) em 24/07/2019, através da
Carta de Notificação 005/2019 e decorrido o prazo legal, não houve manifestação, com consequente decretação de revelia do órgão partidário
e dos seus responsáveis.
Determinada a autuação dos autos, bem como a juntada aos autos de eventuais extratos bancários e/ou recibos eleitorais, enviados à Justiça
Eleitoral, relativos a movimentação financeira do ano de 2018, sobreveio certidão, informando que não foram encontrados registros de
recebimento de recursos do Fundo Partidário, com base nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, bem como da inexistência de recibos de
doação.
Cumpridas estas diligências, foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu parecer recomendando a declaração de não prestação de
contas.
É o breve relatório.
DECIDO.
A Resolução 23.546/2017, no art. 28, inc. I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua movimentação financeira
ao Juiz Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Os órgãos partidários municipais continuam obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não tenham movimentado recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme o art. 28 §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Entretanto, o partido supracitado e os responsáveis financeiros, mesmo após notificação, não apresentaram sua documentação contábil,
mantendo a omissão quanto à prestação.
Exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no art. 30, da Resolução supramencionada,
sem que houvesse manifestação da agremiação partidária, restando caracterizada a inadimplência quanto à obrigatoriedade.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB- de Capivari do Sul referente ao exercício financeiro de
2018, nos termos do art. 46, inciso IV, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/17, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo
municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do registro de seu órgão de
direção municipal, até que seja regularizada sua situação com a efetiva apresentação das contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, encaminhe-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul cópia desta decisão para as providências
cabíveis em relação a suspensão da anotação do registro do órgão de direção municipal, bem como aos Diretórios Estadual e Nacional para
comunicação desta decisão e da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário
Após, arquive-se com baixa.
Palmares do Sul, 01 de agosto de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 156ª ZE
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164ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 21/2018 - 164ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora Maria Aline Vieira Fonseca, Juíza da 164ª Zona Eleitoral de Pelotas, de acordo com Listagem de Eliminação de
Documentos nº 0127582, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme Processo n. 0005792-29.2019.6.21.8164,
do Sistema Eletrônico de Informações -SEI do TRE-RS, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data
de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, o cartório da 164ª Zona
Eleitoral eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Pelotas, 31 de julho de 2019.
Maria Aline Vieira Fonseca,
Juíza Eleitoral da 164ª Zona.
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