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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PROCESSO 0600423-53.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600423-53.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: PODEMOS - PODE, RODRIGO MARINI MARONI, RUBENS PAULO DE SOUZA, CÍCERO NUNES GOULART,
JORGE HORACIO CORREA, JOAO SEVERINO DOS SANTOS LOPES Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO
CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 19/08/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
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Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 12 de agosto de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600422-68.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600422-68.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: PODEMOS - PODE, JOAO SEVERINO DOS SANTOS LOPES, RODRIGO MARINI MARONI, RUBENS PAULO
DE SOUZA, ROBERTO FERNANDES Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a)
REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 19/08/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 12 de agosto de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600420-98.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600420-98.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: PODEMOS - PODE, JOAO SEVERINO DOS SANTOS LOPES, RODRIGO MARINI MARONI, LUIZ CARLOS
COELHO PRATES, OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO, FLAVIO JOSE DE MEDEIROS, EDMUNDO DELY PORTO Advogado do(a)
REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 19/08/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 12 de agosto de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.

Despachos
PROCESSO 0602372-49.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602372-49.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JEFERSON DOS SANTOS DUTRA DEPUTADO ESTADUAL, JEFERSON DOS SANTOS DUTRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos.
O prestador de contas apresenta petição (Id. 3826783) na qual aduz que, embora tenha apresentado documentos em 05 de julho do corrente
ano, tanto o parecer do órgão técnico quanto o parecer ministerial entendem pelo julgamento de contas como não prestadas. Assim, pugna
pela remessa dos autos à unidade técnica para análise dos demonstrativos acostados.
Ocorre que as razões invocadas pela parte não correspondem ao que consta nos autos, pois as manifestações do examinador técnico (Id.
3421383) e da Procuradoria Regional Eleitoral (Id. 3421383) opinam, na realidade, pela desaprovação da contabilidade e pelo recolhimento do
valor de R$ 36.789,24 ao Tesouro Nacional.
Não obstante, constata-se que o parecer conclusivo foi elaborado em 04.07.2019, ou seja, antes da apresentação dos novos elementos, mas
juntado aos autos apenas em 10.07.2019. Posteriormente, o candidato foi intimado para manifestação acerca do exame final, por meio de
publicação disponibilizada no Diário Eletrônico de 12.07.2019.
Depreende-se que os documentos referidos na petição, de fato, não foram considerados na análise conclusiva porque juntados em
05.07.2019, isto é, um dia após a finalização do exame técnico, porém sete dias antes da intimação de abertura de novo prazo para a
manifestação da parte.
Assim, realizado a juntada ainda durante a instrução do feito, o ato praticado prematuramente pelo candidato deve ser considerado válido e
tempestivo, com fulcro no art. 218, § 4º, do CPC.
Com essas considerações, defiro o pedido do candidato e determino a remessa dos autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste
Tribunal para manifestação quanto ao impacto dos documentos referidos (Ids. 3435833 e 3435783) sobre o parecer conclusivo exarado no
feito.
Após, abra-se nova vista ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Porto Alegre, 9 de agosto de 2019.
Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
Relator.
PROCESSO 0602634-96.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602634-96.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRA REGINA DINIZ DEPUTADO ESTADUAL, SANDRA REGINA DINIZ
Advogado do(a) REQUERENTE: MANOEL ANTONIO PINHEIRO FILHO - RS75695
Vistos.
Determinou-se a intimação pessoal da candidata, via postal, para a juntada do instrumento procuratório outorgado ao advogado (Id. 1780833).
Entretanto, a diligência restou sem êxito (Id. 3647733).
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Assim, determino, com fulcro no art. 104, § 1º, do CPC, a intimação do advogado consignado nos autos (Dr. Manoel Antonio Pinheiro Filho OAB RS75695) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos procuração outorgando-lhe poderes para autuar no feito.
Publique-se.
Porto Alegre, 9 de agosto de 2019.
Des. Eleitoral CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
Relator.
PROCESSO 0603628-27.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603628-27.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: GELCI LEAO CARDOSO PORTO, ELEICAO 2018 GELCI LEAO CARDOSO PORTO DEPUTADO FEDERAL
Vistos.
Devidamente citado acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral (Id. 3650683 e 3654333), o candidato manteve-se inerte.
Assim, nos termos do art. 52, § 6º, inc. V, da Resolução TSE n. 23.553/17, dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Porto Alegre, 9 de agosto de 2019.
Des. Eleitoral CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
Relator.
PROCESSO 0602320-53.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602320-53.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, MARISA AMARAL MEDEIROS DA
SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
Vistos.
Após a emissão de parecer pela Procuradoria Regional Eleitoral (Id. 3768933), a prestadora apresenta petição e novos documentos,
requerendo a elaboração de novo relatório técnico pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria (SCI) deste Tribunal (Id. 3810783).
Ressalta-se que o procedimento da prestação de contas prevê uma única ocasião para a apresentação de requerimentos, esclarecimentos e
novos documentos pelo prestador, qual seja, a fase de expedição de diligências de que trata o art. 72, § 1º, da Resolução TSE 23.553/17.
Desse modo, após a emissão do parecer conclusivo, sem inovações sobre as quais não se tenha intimado o candidato, está preclusa a
oportunidade de juntada de manifestações ou novas provas sujeitas à análise técnica, conforme diretriz extraída do art. 75 da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Além disso, constata-se que a candidata apresentou manifestação acerca dos apontamentos do relatório técnico no momento oportuno (Id.
2269733), no qual não formulou pedidos de diligências complementares ou de dilação do prazo de resposta.
Assim, diante do peticionamento intempestivo e da ausência de justo motivo para a reabertura da instrução, indefiro o pedido de análise
técnica complementar.
Intime-se.
Porto Alegre, 8 de agosto de 2019.
Des. Eleitoral CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
Relator

Acórdãos
PROCESSO 0602267-72.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602267-72.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO ALBERTO MORSCH DEPUTADO FEDERAL, JOAO ALBERTO MORSCH
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602695-54.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602695-54.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIZA EDUARDA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL, LUIZA EDUARDA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
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DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Atos da Secretaria
Despachos
PROCESSO 0602458-20.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602458-20.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIO HELENO HOEVELER DEPUTADO FEDERAL, MARIO HELENO HOEVELER
Advogado do(a) REQUERENTE: TAMI TEIXEIRA ASO - RS56543
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIO HELENO HOEVELER DEPUTADO FEDERAL, MARIO HELENO HOEVELER
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 3815033, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 9 de agosto de 2019.
SANDRO AMANTEA PEREIRA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 177/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR
BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Jodoé
Renato
Menger, 3,5
Coordenador de Infraestrutura
Predial (CJ-2)

R$420,00

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

-R$103,40

R$1.702,60

Perla Monica Pitcovsky Furini, 3,5
Coordenadora de Licitações e
Contratos (CJ-2)

R$420,00

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

-R$103,40

R$1.702,60

R$ 3.612,00

-R$ 206,80

R$ 3.405,20

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília/DF
18 a 21-8-2019
Como Planejar, Julgar e Fiscalizar a Execução de Obras e Serviços de Engenharia, de 19 a
MOTIVO:
21-8-2019. Proc.: 0006330-17.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 09-8-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 176/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
DIÁRIAS

Luciane Regina Gasperin, Assistente III da 1,5
Assessoria de Comunicação Social (FC-3)
DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DE VALOR
UNITÁRIO
R$ 420,00

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

R$ 630,00

- R$ 41,36

R$ 588,64

Caxias do Sul/RS
02 a 03-8-2019
Projeto PJE, Biometria e Lideranças do Futuro em Caxias do Sul/RS, a ser realizado em 028-2019.
Proc.: 0005941-32.2019.6.21.8000
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor – Nacional.
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Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 08-8-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESCO,
DIRETOR-GERAL.

Edital
EDITAL SJ/CORIP/SAINP N. 07/2019
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no período de
04/08/2019 a 10/08/2019.
Classe
Número
Relator
Data
de Partes
Tipo de Distribuição
Autuação
Petição
0600606-24.2019.6.21.0000
Des. Eleitoral Gerson 05/08/2019
Partido
Popular Automática
Fischmann
Socialista – PPS X
Patricia Taine Beck
Petição
0600618-38.2019.6.21.0000
Des. Eleitoral Gustavo 07/08/2019
Rubens Patrick da Automática
Alberto
Gastal
Cruz
Rebes
e
Diefenthäler
Patriota - PATRI
Recurso
295-76.2016.6.21.0133
Des. Eleitoral Rafael da 07/08/2019
Ministério
Público Automática
Criminal
Cás Mafinni
Eleitoral X Carlos
Gilberto Rodrigues
de
Souza,
Ana
Paula
Garcia
Hartmann e Ana
Paula da Cruz
Recurso
12-84.2017.6.21.0079
Des. Eleitoral Gerson 08/08/2019
Partido Democrático Automática
Eleitoral
Fischmann
Trabalhista – PDT
de São Francisco de
Assis
X
Justiça
Eleitoral
Recurso
12-38.2018.6.21.0083
Des. Eleitoral André Luiz 08/08//2019
Progressistas – PP Automática
Eleitoral
Planella Villarinho
de Nova Boa Vista,
Tarcisio Luiz Liell,
André
Barp,
Augustinho
Pedro
Liell, Gilson Augusto
Fritzen X Justiça
Eleitoral
Recurso
8-98.2018.6.21.0083
Des. Eleitoral Gerson 08/08/2019
Partido Trabalhista Automática
Eleitoral
Fischmann
Brasileiro – PTB de
Nova Boa Vista,
Paulo
Ricardo
Merten, Leo Jose
Simon X Justiça
Eleitoral
Inquérito
7-XX.2019.6.21.0000
Des. Eleitoral Gerson 08/08/2019
Sigiloso
Automática
Fischmann
Porto Alegre, 12 de agosto de 2019.
Ricardo Floriano de Souza,
Seção de Autuação e Informações Processuais
SAINP/CORIP

Ato de Revogação Parcial de Diárias
ATO DE REVOGAÇÃO DE DIÁRIAS N. 175/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, REVOGO PARCIALMENTE o Ato de Concessão de Diárias n. 167/2019, doc. SEI n.
0132754, SEI n. 0005941-32.2019.6.21.8000, já que a servidora Luciana Arenhart Santos, da ASCOM não compareceu ao encontro Projeto
PJE, Biometria e Lideranças do Futuro em Caxias do Sul/RS, de 02 a 03-8-2019, conforme documento SEI n. 0136068, tornando-se
necessária, portanto, a devolução de 1,5 diárias, no valor total R$ 588,64 (quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
Em 08-8-2019
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
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ZONAS ELEITORAIS

7ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-06.2019.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUÍZA ELEITORAL: NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
PARTIDO(S) : PATRIOTA - BAGÉ/RS
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ MARIO ALVES MORAIS (ADV(S) EDSON LUIS GOULART PINTO-OAB 84631)
Relatório:
Trata-se de prestação de contas partidárias anual referente ao exercício de 2018 do PATRIOTA, diretório municipal de BAGÉ/RS.
As contas não foram apresentadas no prazo, conforme as determinações da Resolução TSE nº 23.546/2017.
o Partido e seu representante foram devidamente notificados, nos termos do art. 30, inciso I, da resolução relacionada.
Certificado nos autos que não existe emissão de recibos de doação, bem como não houve repasse ou distribuição de recursos do fundo
partidário para o órgão municipal, nos termos do art. 30, inciso VI, alínea b, da citada resolução.
O Ministério Público Eleitoral opina que sejam julgadas como não prestadas as contas, promoção de fl. 21.
Intimados para manifestação quanto aos documentos apresentados nos autos, as partes permaneceram então omissas.
É o sucinto relatório.
Decisão:
Diante do exposto, com fundamento na Lei 9.096/95, regulamentada pela Res. TSE n.º 23.546/2017, JULGO as contas do PATRIOTA,
diretório municipal de BAGÉ/RS - NÃO PRESTADAS, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea a, da citada Resolução e determino a proibição
do recebimento de recursos do Fundo Partidário por 12 meses, enquanto durar a inadimplência.
Publique-se.
Arquive-se.
Bagé, 08 de agosto de 2019
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral da 007ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 179/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-25.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cerro Branco
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ MARCIRIO DE OLIVEIRA E MOACIR RODRIGUES (ADV(S) EDISON ANDRÉ RABUSKE-OAB 41497), GILBERTO
JOSE SPIER VARGAS E WILSON VALERIO DA ROSA LOPES
Vistos.
Regularmente intimado o responsável GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS, transcorreu o prazo sem a regularização da representação
processual.
Persistindo a não regularização da representação processual do responsável GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS, declaro sua revelia, devendo
o feito prosseguir independente de sua intimação. Friso que, em face da declaração da revelia, basta a publicação de nota de expediente
destinada à intimação da parte representada por advogado.
Intime-se pelo DEJERS.
Apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos, determino, sucessivamente:
I – a publicação de edital no DEJERS com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência
de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação
de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II – a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III – a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV – a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias.
Dil.
Cachoeira do Sul, 09 de agosto de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
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15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.256/2019 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: PET – 51-11.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB (ADV. MICHELI GROTH FARDO – OAB/RS 99.507)
RESPONSÁVEIS: ANITO JOSÉ HAUBERT – Presidente e MARLISE CECÍLIA KLEIN HAUBERT – Tesoureira (ADV. MICHELI GROTH
FARDO – OAB/RS 99.507)
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para se manifestar sobre o relatório técnico de exame da prestação de contas eleitorais no prazo de 03 dias, nos moldes do despacho da fl. 31.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.

18ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-50.2019.6.21.0018
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) (ADV(S) LUIZ CARLOS LEITES COELHO-OAB 16729)
RESPONSÁVEL(S) : ANTÕNIO CARLOS TORRES VICENTE E SILVA, ANDRIZA RODRIGUES E JEZIEL GOMES DE MORAES (ADV(S)
LUIZ CARLOS LEITES COELHO-OAB 16729)
Vistos.
Considerando a indicação de irregularidade na anlise da prestação de contas determino a baixa dos autos em diligência em conformidade com
o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para manifestação do partido/responsáveis quanto ao teor do exame, no prazo de 30 dias,
findo o prazo proceda o cartório na emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução.
Dom Pedrito, 08 de agosto de 2019
LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE

19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-77.2017.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ADRIANO DA SILVA CASTRO-OAB 96203 E LUÍS FERNANDO DE
FREITAS CARVALHO-OAB 105415)
RESPONSÁVEL(S) : AMAIR PALERMO PIRES (ADV(S) ADRIANO DA SILVA CASTRO-OAB 96.203), IBERON BARROS GONÇALVES
(ADV(S) ADRIANO DA SILVA CASTRO-OAB 96203)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Encruzilhada do Sul/RS, referente ao
exercício financeiro de 2016.
Notificados nos termos do art. 30, inc. I da Res.-TSE 23.464/2015, da omissão na apresentação das contas, o órgão partidário prestou suas
contas em 07/08/2017, com a documentação prevista na Resolução TSE 23.464/2015 (fls. 12-90).
Publicadas as contas, por meio do Edital nº 022/2017 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral-DEJERS, tendo o seu prazo transcorrido sem
impugnações (fl. 91).
A unidade técnica, após realizar a análise das contas (fls. 93-97), constatou irregularidades quanto ao recebimento de contribuições de fontes
vedadas. Intimados o partido e responsáveis, não se manifestaram (fl. 105).
Sobreveio o Parecer Conclusivo (fls. 107-108) que recomendou a desaprovação das contas, em razão do recebimento de recursos de fonte
vedada, no montante de R$ 9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais), os quais enquadram-se na Res. nº 22.585/2007 e art. 12º, inciso
IV, § 1º da Resolução TSE n. 23.464/2015, qual seja: doações a partidos políticos advindas de titulares de cargos demissíveis ad nutum da
administração direta ou indireta que tenham a condição de autoridades. Que essa irregularidade enseja o recolhimento dos valores recebidos
indevidamente ao Tesouro Nacional (art. 14, I da Resolução TSE n. 23.464/15), representando 56,41% do total de recursos arrecadados.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fls. 110-111).
Intimados o Partido e os responsáveis para oferecerem defesa, permaneceram em silêncio conforme Certidão à fl. 115.
Deu-se então por encerrada a produção de provas e foi aberto o prazo para alegações finais.
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Intimados, não foram aduzidas alegações finais (fl.121).
Os autos foram com vista ao MPE que exarou parecer reiterando a desaprovação das contas.
Após, não havendo mais diligências e providências, vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada intempestivamente pelo Partido, em 07/08/2017.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, analisadas de acordo com as regras da Res. TSE nº 23.464/2015, e disposições
processuais previstas na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
Quanto as fontes vedadas, o Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Encruzilhada do Sul/RS, no
exercício em análise, recebeu, de acordo com o apurado pela unidade técnica, contribuição pecuniária de autoridade pública, ocupante de
cargo de chefia e direção na administração municipal. Conforme disposto no art. 31, inc. V, da Lei nº 9.096/95, é vedado ao partido receber,
direta ou indiretamente, contribuição ou qualquer auxílio pecuniário proveniente de autoridades ou órgãos públicos.
O Tribunal Superior Eleitoral, com base no que fora decidido na Consulta nº 1.428, interpretou a referida disposição da Lei dos Partidos
Políticos e editou a Resolução nº 22.585/2007, afirmando que detentores de cargo em comissão que exerçam função de direção ou chefia se
enquadram no conceito de autoridade, sendo vedado ao partido, portanto, receber contribuições dos referidos servidores:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECISÕES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO.
DOAÇÕES. OCUPANTES CARGO DE DIREÇÃO OU CHEFIA. AUTORIDADE. VEDAÇÃO. ART. 31, II, DA LEI N. 9.096/1995.
1. Para fins da vedação prevista no art. 31, II, da Lei n. 9.096/1995, o conceito de autoridade pública deve abranger aqueles que, filiados ou
não a partidos políticos, exerçam cargo de direção ou chefia na Administração Pública direta ou indireta, não sendo admissível, por outro lado,
que a contribuição seja cobrada mediante desconto automático na folha de pagamento. Precedentes.
Constatado o recebimento de valores provenientes de fonte vedada, a agremiação deve proceder à devolução da quantia recebida aos cofres
públicos, consoante previsto no art. 28 da Res.-TSE n. 21.841/2004. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial Eleitoral n. 4930 –
Criciúma/SC, Relator: Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,.Sessão de 1.11.2014.)
Posteriormente, reiterando a posição acima relatada, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução 23.077/2009, segundo a qual os critérios
de contribuição de filiados do partido devem observar a interpretação dada ao inciso II do artigo 31 da Lei nº 9.096/1995 na Resolução TSE nº
22.585/2007:
23.077 – PETIÇÃO Nº 100 – CLASSE 18ª – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. (…) 5. A fixação de critérios de contribuição de filiados do
partido deve observar a interpretação dada ao inciso II do art. 31 da Lei nº 9.096/95 na Resolução-TSE nº 22.585/2007. 6. Pedido deferido
parcialmente. Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deferir parcialmente o pedido, nos termos do voto do
relator. Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes a Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, Felix
Fischer, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Dr. Antonio Fernando de Souza, Procurador-Geral Eleitoral. Brasília, 4 de
junho de 2009.
Verificou-se que o partido recebeu recursos de autoridade pública, no valor de R$ 9.360,00. O recebimento de recursos de fonte vedada,
constitui irregularidade insanável, por direto descumprimento à determinação do art. 12 inciso IV em seu § 1º, da Res.-TSE nº 23.464/2015.
Restando comprometida a integralidade das contas e impondo-se, portanto, sua desaprovação.
No que se refere à sanção, deve-se aplicar o art. 47, inciso I, da Res.-TSE nº 23.464/2015, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerando que o partido não teve repasse de valores do Fundo Partidário no exercício em exame, e que o valor da
irregularidade - R$ 9.360,00 - representou 56,41% dos recursos arrecadados pelo Partido, de forma a suspender por período razoável o
recebimento de cotas do Fundo Partidário.
Impõe-se, também, a devolução do valor apontado como irregular, ao Tesouro Nacional , haja vista que concernente a recursos de fonte
vedada.
Quanto às penalidades a serem aplicadas, insta lembrar, que, embora a Lei n. 13.165/15, em seu art. 37, tenha substituído a suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário pela pena de devolução da importância considerada irregular, acrescida de multa, este juízo, seguindo
orientação do e. TSE em casos análogos, entende pela aplicação da sanção vigente ao tempo do exercício financeiro (2015).
Segue jurisprudência do TRE-RS:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2014. A
abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza grave que
impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação dada aos
recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade insuperável, a comprometer,
modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei 13.165/15, que deram nova redação ao art.
37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm aplicação retroativa aos fatos
ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial. (Grifei.)
(TRE/RS, RE 27-43, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, julgado em 08.10.2015.)
Assim, nos termos da jurisprudência, deve ser aplicada de forma proporcional à gravidade das falhas apuradas, pelo prazo de 1 a 12 meses,
nos termos do art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95, com redação vigente ao tempo do exercício financeiro:
Art. 37.
§ 3o A sanção a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, e o
pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, desde que a prestação de contas seja
julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até cinco anos de sua apresentação.
Nesse cenário, considerando o conjunto das falhas, comprometeram a confiabilidade e a consistência das contas, justifica-se a suspensão do
repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 07 (sete) meses.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do Município de
Encruzilhada do Sul/RS, nos termos do art. 46, III, alínea "a" da Res.-TSE nº 23.464/2015 e determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor recebido irregularmente - R$ 9.360,00, (nove mil, trezentos e sessenta reais) - no prazo de 15 (quinze) dias, além da suspensão do
repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 07 (sete) meses (art. 36, II, da Lei n. 9.096/95), a contar do trânsito em julgado.
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Com o trânsito, comunique-se o diretório nacional e estadual do partido, bem como ao TRE-RS e ao TSE, através da atualização do SICO
(Sistema de Informações de Contas).
Ainda, deverá o Diretório Municipal efetuar o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, no prazo
de 15 (quinze) dias, ou requerer o parcelamento no mesmo prazo, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin). Caso efetue o recolhimento do valor integral, deverá
o órgão partidário apresentar o respectivo comprovante perante esta 19ª Zona Eleitoral no mesmo prazo.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 09 de agosto de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-54.2017.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CLEMENTINO DOS SANTOS LOPES-OAB 30558)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO NORONHA DE FREITAS E ELICELIO BATISTA MACHADO (ADV(S) CLEMENTINO DOS SANTOS LOPESOAB 30558)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT do Município de Encruzilhada do Sul,
relativos ao exercício de 2016.
As contas foram apresentadas em cartório em 07/05/2018 (fls. 36-76).
A agremiação partidária encontra-se devidamente representada por advogado, com procuração juntada aos autos.
Foi publicado o Edital nº 009/2018, nos termos do artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 e do artigo 31, §3º da Res. TSE 23.464/15, dando publicidade
às contas, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações.
Em exame preliminar a unidade técnica responsável verificou a ausência de documentos e peças constantes no art. 29 da Res.-TSE
23.464/2015. Intimados o Partido e os responsáveis para regurarização das contas, não se manifestaram (fl.88).
A Unidade Técnica designada, emitiu Relatório de Exame das Contas, constatando irregularidades com repasses do diretório nacional da
agremiação partidária, identificadas no exame da prestação de contas do diretório municipal do partido, além de divergências na identificação
de doações informadas pelo Partido e aquelas apuradas nos extratos eletrônicos. Intimados os interessados permaneceram inertes.
Sobreveio o Parecer Conclusivo do examinador, pela aprovação das contas com ressalvas, uma vez que as impropriedades e irregularidades,
analisados em conjunto, não comprometeram a consistência e a regularidade da prestação de contas apresentada.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral emitiu manifestação acompanhando parecer técnico (fl.101).
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.464/2015, no mérito, e a Resolução TSE nº
23.546/2017, nas disposições processuais, que disciplinam as prestações de contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada intempestivamente pelo Partido Politico em 07/05/2018.
A Unidade Técnica posicionou-se pela aprovação das contas com ressalvas, pois entendeu que as irregularidades na prestação de contas não
comprometeu a análise das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Constatada a conformidade das receitas e gastos com a movimentação constante dos extratos bancários e a integridade e confiabilidade da
movimentação financeira anual, a aprovação, com ressalvas, das contas é medida que se impõe.
Dado o exposto, com suporte nas disposições sobre mérito do art. 46, II da Res. TSE 23.464/15, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as
contas do Partido dos Trabalhadores - PT do Município de Encruzilhada do Sul, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Encruzilhada do Sul, 09 de agosto de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
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23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 078/2019 - 023ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 24-04.2019.6.21.0023
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
MUNICÍPIO: IJUÍ
RESPONSÁVEIS: AGUSTINHO BERLEZI e JAIR ANTONIO DA ROSA
ADVOGADO: TELMO ELEMAR RAMOS ALVES – OAB/RS 64.144
INTIMAÇÃO
De Ordem intimo o Partido e os responsáveis para que se manifestem acerca do Exame da Prestação de Contas no prazo de 20 (vinte) dias.
“RELATÓRIO PRELIMINAR DE DILIGÊNCIAS
O Partido Democrático Trabalhista – PDT - Ijuí/RS submeteu à apreciação desta Zona Eleitoral a prestação de contas relativa ao exercício de
2018, em30.04.2019.
Foi publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, conforme determina o §1º do art. 31 da Resolução TSE nº
23.546/2017, fls. 85/86. Não houve registro de impugnação, conforme §3º do art. 31 da mesma resolução.
Este cartório procedeu ao exame preliminar da prestação de contas, com base na Lei nº 9.096/1995 e na Resolução supra, artigo 34, §3º, e
constatou a ausência das seguintes peças/demonstrativos:
1. DOCUMENTOS E PEÇAS PREVISTOS NO ART. 29 DA RES. TSE 23.546/2017
Comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;
A documentação deve ser apresentada de forma sequenciada, de modo que os comprovantes e gastos mantenham a cronologia da
movimentação financeira, individualizada por conta bancária, acompanhados, se for o caso, da respectiva nota explicativa e dos demais meios
de prova.
A alteração das informações no SPCA constitui uma prestação de contas retificadora que, ao ser encerrada, gerará novo número de controle.
Deverão ser anexados aos autos os demonstrativos retificados.
Ressalta-se que a documentação solicitada é imprescindível para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n.º
23.546/2017, atestando se a prestação de contas do partido reflete adequadamente a sua real movimentação financeira e patrimonial. Cumpre
esclarecer que a referida solicitação não dispensa a proposição de novas diligências (§2º, art. 34, Res. TSE. n.º 23.546/2017).
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias
(§3º, art. 34, Res. TSE. n.º 23.546/2017). Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
É o relatório. À consideração superior.
Ijuí, 09 de agosto de 2019.
VALDECI VANDERLEI DA CUNHA
Examinador”
SONIA HEIMANN REINKE,
Chefe do Cartório da 23ª ZE.

28ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-93.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM
RESPONSÁVEL(S) : IVAN JOSÉ GALVANI BARRETO E CARLOS MAGNO DONDÉ DE OLIVEIRA
Vistos.
Intimem-se a agremiação partidária e seus responsáveis, por nota de expediente, para que se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as
informações e documentos apresentados no processo, especialmente sobre o parecer da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério
Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, “e”, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 09 de agosto de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-42.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Caseiros
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) LILIANA PIVA-OAB 68004)
RESPONSÁVEL(S) : MAURICIO SOARES E GERSON FIORINI DE LIMA (ADV(S) LILIANA PIVA-OAB 68004)
Vistos.
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Intimem-se órgão partidário e seus responsáveis, por meio de nota de expediente, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa
quanto às irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Publico Eleitoral, no
prazo de 15 (quinze) dias, e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo, nos termos do art. 38, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 09 de agosto de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-41.2019.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Caseiros
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) EDIR TADEU DOS PASSOS-OAB 18163)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI DAL PINZZOL E VOLNEI DOS SANTOS (ADV(S) EDIR TADEU DOS PASSOS-OAB 18163)
Vistos.
Verifico que o Diretório Estadual não ratificou a manifestação do partido, recebida como Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos, à qual foram juntadas procurações dos responsáveis Vanderlei Dal Pinzzol e Volnei dos Santos, na época, eram presidente e
tesoureiro do partido, respectivamente.
Mesmo assim, entendo que deve se dar andamento à Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, seguindo o processo apenas
em face dos dirigentes do exercício financeiro de 2018.
Intimem-se os responsáveis, por meio de nota de expediente, para se manifestarem sobre as informações e os documentos apresentados no
processo, dentre os quais o Parecer Técnico e o Parecer do Ministério Público, no prazo comum de três dias, nos termos do artigo 45, inciso
VII, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, com ou sem manifestação, dê-se nova vista ao Ministério Público.
Diligências legais.
Lagoa Vermelha, 09 de agosto de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-55.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Capão Bonito do Sul
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
RESPONSÁVEL(S) : VALCIR FICH ARRUDA E JOSÉ GETÚLIO DE SOUZA
Vistos.
Intimem-se a agremiação partidária e seus responsáveis, por nota de expediente, para que se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as
informações e documentos apresentados no processo, especialmente sobre o parecer da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério
Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, “e”, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 09 de agosto de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE

31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-68.2019.6.21.0031
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE MARATÁ/RS (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : GISELE ADRIANA SCHNEIDER E OBERTI JAILSON BORGMANN (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB
63510)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido
Republicano Brasileiro (PRB), do município de Maratá-RS, subscrita pelos responsáveis financeiros Gisele Adriana Schneider e Oberti Jailson
Borgmann, presidente e tesoureiro da agremiação partidária, respectivamente (fls. 16-20), apresentada após os procedimentos previstos no
artigo 30, incisos I a III, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 02-14v.).
Ante a apresentação das contas, , foi publicado o Edital de Publicação n. 022/2019 (fl. 21) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS
(fl. 22), transcorrendo o prazo para impugnação in albis (fl. 28).
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Realizado o exame pelo servidor designado, foram constatadas movimentações na conta bancária n. 612554408, agência 1089, do
Banrisul, cujos registros não foram consignados na prestação de contas (fls. 29-30v.).
Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela desaprovação das contas (fl. 32).
Novo despacho exarado nos autos (fl. 34), determinando a intimação das partes para manifestação acerca da documentação juntada aos
autos pela unidade técnica de exame e da promoção do Ministério Público Eleitoral.
Devidamente intimadas (fl. 35), as partes quedaram inertes (fl. 36).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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), podendo os órgãos diretivos municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
apresentarem Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 4º deste mesmo artigo.
A declaração de ausência de movimentação financeira está regulamentada no art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017, que estabelece que:
Art. 45 Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28, a autoridade
judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência
de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º;
III - a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos
de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III, no prazo de cinco dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no prazo de cinco dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos
apresentados no processo, no prazo comum de três dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a autoridade judiciária, após ter assegurado o
amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis
ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46, e a disponibilização do processo ao MPE para apuração da prática de crime
eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do CE.
Da documentação juntada aos autos, constato que a unidade técnica de exame registrou a existência de movimentação financeira na conta
bancária n. 612554408, agência 1089, do Banrisul, cuja conta bancária foi aberta para a movimentação financeira de campanha, conforme
declarado pelo partido político nos autos do processo PC n. 68-33.2018.6.21.0031, cuja movimentação de valores não foram registradas nas
presentes contas.
Visando evitar tautologia, transcrevo abaixo o trecho do Relatório de Exame de fls. 29-30 que aponta a ocorrência de créditos e débitos na
conta:
No caso, no extrato bancário constam 3 créditos que totalizaram R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), todos oriundos do CPF n.
677.933.530-15, pertencente a Gisele Adriana Schneider, a seguir discriminados:
a) Transferência entre contas, realizada em 17/09/2018, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais);
b) Transferência entre contas, realizada em 11/12/2018, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais);
c) Depósito em dinheiro realizado em 21/12/2018, no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
Ressalta-se que os créditos supra não caracterizam-se como oriundos de fontes vedadas, tampouco como de origem não identificada.
Ainda, no extrato constam débitos que totalizaram R$ 646,65 (seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), correspondente
a saques eletrônicos que totalizaram R$ 543,15 (quinhentos e quarenta e três reais e quinze centavos) e tarifas bancárias que somaram R$
103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos), a seguir elencados:
a) Saque eletrônico de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) no dia 18/09/2018;
b) Saque eletrônico de R$ 363,15 (trezentos e sessenta e três reais e quinze centavos) no dia 21/12/2018;
c) Tarifas de R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos) nos dias 02/10/2018, e duas no dia 11/12/2018.
Dessa forma, ante a movimentação financeira registrada no extrato bancário, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
apresentada não reflete a realidade da situação financeira e contábil do órgão partidário, cujos créditos e débitos deveriam ter sido
contabilizados pela agremiação partidária, com a apresentação das contas na forma disposta no art. 34 e seguintes da Res. TSE n.
23.546/2017.
Assim, constatada que a declaração apresentada não retrata a verdade, a desaprovação das contas é medida que se impõe, na forma do art.
46, inciso III, "c", da Res. TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao sancionamento, os artigos 47 e 49 da Resolução TSE n. 23.546/2017 regulamentam que:
Art. 47 - Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, o órgão partidário fica sujeito às seguintes sanções:
I - no caso de recebimento de recursos das fontes vedadas de que trata o art. 12, sem que tenham sido adotadas as providências de
devolução à origem ou recolhimento ao Tesouro Nacional na forma do art. 14, o órgão partidário fica sujeito à suspensão da distribuição ou do
repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano; e
II - no caso de não recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada de que trata o art. 13, deve ser suspensa a
distribuição ou o repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela
Justiça Eleitoral.
Art. 49 - A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa
de até 20% (vinte por cento).
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§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o
registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis
partidários.
§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o
qual será fixado pela autoridade judicial observando:
I - a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver
recebendo no momento da decisão; e
II - o valor absoluto da irregularidade detectada.
§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, observando-se
que:
I - o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser efetuado pelo TSE, no momento da distribuição das cotas do Fundo
Partidário;
II - o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no
momento do repasse da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
III - os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a
apresentação do respectivo comprovante no processo da prestação de contas em que aplicada a sanção; e
IV - inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que permita a realização do desconto previsto neste artigo, o
pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.
§ 4º A sanção prevista neste artigo somente pode ser aplicada se a prestação de contas for julgada no prazo de cinco anos contados da sua
apresentação à Justiça Eleitoral.
§ 5º O prazo previsto no § 4º é interrompido com o julgamento do mérito das contas e não se reinicia na hipótese da eventual interposição de
recursos.
§ 6º O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do
ano em que se realizarem as eleições.
Ante o exposto, considerando que os créditos registrados na conta bancária não caracterizam-se como oriundos de fonte vedada ou de origem
não identificada, não havendo importância apontada como irregular, deixo de sancionar o partido com as penalidades previstas nos artigos 47
e 49 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, DESAPROVO as contas do Partido Republicano Brasileiro (PRB) do município de Maratá-RS, relativas ao exercício financeiro de
2018, apresentadas por Gisele Adriana Schneider e Oberti Jailson Borgmann, nos termos do art. 46, inciso III, alínea "c", da Resolução TSE n.
23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral deverá o parquet, querendo, extrair cópia dos autos para apuração de eventual prática de
crime eleitoral, em especial o previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Montenegro, 12 de agosto de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-98.2019.6.21.0031
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - Não apresentação das contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : PARTISO SOCIAL LIBERAL - PSL DE MONTENEGRO/RS
RESPONSÁVEL(S) : CLOVIS EDUARDO PEREIRA E ARARÊ ZAVARISE DE MOURA
I - RELATÓRIO:
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2018, do Partido Social Liberal (PSL) do
Município de Montenegro-RS (fls. 02-09).
Informado pelo Chefe de Cartório a notificação dos responsáveis financeiros e a devolução da Carta de Notificação dirigida ao órgão diretivo
estadual (fls. 10-12), foram despachados os autos determinando a notificação dos diretórios estadual e nacional para a suspensão do repasse
de quotas do Fundo Partidário ao PSL de Montenegro, bem como para a expedição de precatória ao juízo competente para notificação do
diretório estadual do PSL (fls. 13-13v).
Expedidas Precatória (fl. 14) e Cartas de Notificação (fls. 16-17), foi juntado aos autos o processo CART n. 30-29.2019.6.21.0114 (fls. 21-35),
com a notificação do Diretório Estadual (fl. 34v).
Certifico o decurso do prazo para a apresentação das contas (fl. 26), foram despachados os autos decretando a revelia das partes e a adoção
dos procedimentos previstos no artigo 30, inciso IV, alíneas "a" a "c" da Res. TSE n. 23.546/2017 (fl. 36v.).
Realizado o exame, foi certificada a ausência de informações sobre a eventual emissão de recibos de doação e registro de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 38-38v.), bem como juntado o extrato bancário eletrônico correspondente (fl. 39).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como prestadas e aprovadas (fl. 41).
Novo despacho exarado nos autos (fl. 43) determinando a intimação das partes para manifestação acerca da documentação juntada aos autos
pela unidade técnica de exame e pelo Ministério Público Eleitoral, transcorrendo o prazo concedido in albis (fl. 45).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art.
32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fl. 03-03v, o Partido Social
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Liberal esteve constituído, no exercício financeiro de 2018, no município de Montenegro-RS, tendo como responsáveis
financeiros o presidente Clovis Eduardo Pereira e o tesoureiro-geral Ararê Zavarise de Moura, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
No mérito, constatada a regularidade das notificações realizadas, e a permanência da omissão na obrigação de prestar contas, 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. 23.546/2017, destacando-se que o órgão diretivo estadual foi notificado para prestar contas ante a ausência de comissão
provisória ou diretório vigente na esfera municipal, conforme previsão contida nos §§ 4º e 5º do artigo 28 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, 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 TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei n. 9.096/1995.
§ 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 a
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 oriundos do Fundo Partidário enquanto
não for regularizada a situação do partido.
Ainda, a Resolução TSE n. 23.571/2018, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos
políticos regulamenta, no caput do artigo 42, que "será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver
suas contas partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada
a situação". Contudo, considerando que no dia 20 de maio do corrente ano foi publicada no DJe n. 104/2019, páginas 60-64, Medida Cautelar,
deferida parcialmente, na ADI n. 6.032, "afastando qualquer interpretação que permita que a suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas como não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de
suspensão do registro, nos termos do artigo 28 da Lei 9.096/1995", a determinação de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário deverá ser suspensa até o julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Dessa forma, ante a omissão na apresentação das contas, fica o órgão partidário municipal impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, permanecendo a determinação de suspensão do registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada sua
situação pendente do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.032.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Liberal (PSL) do município de Montenegro-RS, relativas ao exercício financeiro
de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, 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, sendo as partes mediante publicação desta sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, considerando ter sido
decretada a revelia destes (caput do artigo 346 do CPC).
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão.
Cumpridas as demais diligências, arquivem-se.
Montenegro, 12 de agosto de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-31.2019.6.21.0031
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - Não apresentação das contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE BROCHIER/RS (ADV(S) CÂNDIDA ROSA DE OLIVEIRA GAUTÉRIO-OAB 31133)
RESPONSÁVEL(S) : MARINÊS DA SILVA DICKEL E DENISE MARIZA SCHERER DE ALMEIDA (ADV(S) CÂNDIDA ROSA DE OLIVEIRA
GAUTÉRIO-OAB 31133)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), do município de
Brochier-RS, subscrita pelos responsáveis financeiros Marinês da Silva Dickel e Denise Mariza Scherer de Almeida, presidente e tesoureira da
agremiação partidária, respectivamente (fls. 13-51), apresentada após os procedimentos previstos no artigo 30, incisos I a IV, da Resolução
TSE n. 23.546/2017 (fls. 02-11v.).
Ante a apresentação das contas, foram despachados os autos determinando a análise dos documentos apresentados (fl. 52).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral requereu a análise das contas para posterior emissão de parecer (fl. 54).
Publicado o Edital de Publicação n. 019/2019 (fl. 56) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 57), transcorrendo o prazo para
impugnação in albis (fl. 58).
Realizado o exame preliminar, o servidor desingado apontou a omissão na apresentação de documentação obrigatória (fl. 59).
Determinada a intimação das partes para complementar a documentação (fls. 60-60v.), foi juntado pelo Cartório e-mail oriundo da Secretaria
Judiciária do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (fls. 63-65), comunicando o cancelamento do registro do PT de Brochier.
O órgão partidário apresentou esclarecimento e requereu a extinção do feito, considerando a inexistência de órgão diretivo constituído em nivel
municipal (fls. 67-71).
Conclusos os autos, foi determinada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral (fl. 72), tendo o parquet requerido a certificação acerca do
registro do partido (fl. 73).
Determinado o atendimento ao requerido pelo parquet (fl. 75) e lavrada a respectiva certidão (fls. 76-77v.), o Ministério Público Eleitoral opinou
pela extinção do feito, sem julgamento de mérito (fl. 79).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
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II – FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art.
32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017).
Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que foi cancelado o registro do Partido dos Trabalhadores em Brochier-RS, não havendo,
então, órgão diretivo municipal vigente durante o exercício financeiro de 2018. Ainda, da análise dos documentos apresentados pelo partido
em sua prestação de contas, constata-se que, com exceção das tarifas para manutenção da conta bancária, não houve movimentação
financeira no exercício financeiro.
Dessa forma, ante a inexistência de movimentação financeira e de órgão diretivo constituído no município durante o ano de 2018, não há
interesse no processamento dos presentes autos, motivo pelo qual sua extinção, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, na forma
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Montenegro, 12 de agosto de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 49-90.2019.6.21.0031
REQUERIMENTO - DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas
- De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL - PL DE MONTENEGRO/RS (ADV(S) ALEXANDRE MUNIZ DE MOURA-OAB 63697)
RESPONSÁVEL(S) : ELOCY GARCIA ROCHA DA ROSA E GILBERTO GARCIA (ADV(S) ALEXANDRE MUNIZ DE MOURA-OAB 63697),
TALIS ROMEU POHREN FERREIRA E BÊLANIA FÁTIMA DIAS SOUZA (ADV(S) ALEXANDRE MUNIZ DE MOURA-OAB 63697)
I - RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização de contas não prestadas do Partido Liberal - PL de Montenegro/RS, anteriormente denominado
Partido da República (PR), relativa ao exercício financeiro de 2017.
Apresentadas as contas (fls. 02-36), foi certificado o trânsito em julgado da sentença que julgou as contas como não prestadas (fl. 37), sendo
determinada a juntada de documentos e o processamento das peças como Requerimento de Regularização (fl. 37v.).
Juntados aos autos Certidão de Composição do Órgão Partidário, cópia da sentença e de petição da AGU (fls. 39-44v.), foi certificada a
omissão na apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogado pelos antigos dirigentes financeiros (fl. 46), sendo
determinada a intimação do órgão partidário para regularizar a representação processual de seus ex-dirigentes (fl. 46v.)
Decorrido o prazo para a regularização da representação processual dos ex-dirigentes financeiros (fl. 48), foi exarado despacho determinando
a intimação pessoal das partes para regularizar a representação processual (fl. 48v.).
Apresentada procuração (fl. 53), o servidor designado para o exame verificou a ausência de documentos obrigatórios (fls. 54-54v.), sendo
determinada a intimação das partes para complementarem a documentação (fls. 55-55v.).
Decorrido o prazo para a apresentação das peças complementares (fl. 57), foram despachados os autos determinando o prosseguimento do
exame das contas, fins de verificação de eventual impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário ou
no recebimento de recursos oriundos de fontes vedadas ou de origem não identificada (fl. 57v.).
Elaborado parecer conclusivo opinando pela regularização da situação de inadimplência do órgão partidário (fls. 58-60v.), foram os autos com
vista ao Ministério Público Eleitoral, o qual opinou pela regularização da situação de inadimplência (fl. 62).
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
O requerimento de regularização de contas não prestadas está previsto no artigo 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017:
Art. 59 Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que
tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver
sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores
devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Da análise dos autos, verifica-se que o partido recebeu R$ 80,00 (oitenta reais) de recursos de fonte vedada e R$ 80,00 (oitenta reais) de
recursos de origem não identificada, totalizando R$ 160,00 (cento e sessenta reais), cujos valores foram recolhidos ao Tesouro Nacional,
conforme informado pela Advocacia-Geral a União. Ainda, não há, nos presentes autos, notícias de impropriedade ou irregularidade na
aplicação de recursos do Fundo Partidário, motivo pelo qual a regularização da situação de inadimplência do órgão partidário, relativa ao
exercício financeiro de 2017, é medida que se impõe.
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III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, declaro REGULARIZADA a situação de inadimplência do Partido Liberal - PL de Montenegro/RS, relativa à prestação de
contas do exercício financeiro de 2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado:
1. Notifiquem-se os diretórios estadual e nacional do partido político para o restabelecimento do direito ao recebimento de novas cotas do
Fundo Partidário, caso não estejam suspensos por outro motivo;
2. Oficie-ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para a regularização da suspensão do registro de anotação do órgão de
direção municipal, caso não esteja por outro motivo suspenso, estando o Chefe de Cartório autorizado a subscrever o Ofício.
Com o cumprimento das diligências, arquivem-se.
Montenegro, 12 de agosto de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-33.2019.6.21.0031
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Maratá
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE MARATÁ/RS (ADV(S) CÂNDIDA ROSA DE OLIVEIRA GAUTÉRIO-OAB
31133)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO ABRAHAM E IRINEO JOÃO COMIOTTO (ADV(S) CÂNDIDA ROSA DE OLIVEIRA GAUTÉRIO-OAB
31133)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas, acerca do exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do município
de Maratá-RS, e pelos seus responsáveis financeiros Paulo Roberto Abraham e Irineo João Comiotto (fls. 02-31).
Juntadas as certidões de composição do órgão partidário (fls. 33-34), foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral o qual requereu a
análise das contas pela equipe técnica do TRE (fl. 36).
Publicado o Edital de Publicação n. 010/2019 (fls. 38-38v) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 39), transcorrendo o prazo
para impugnação in albis (fl. 40).
Realizado o Exame Preliminar, foi constatada a ausência de documentação obrigatória (fl. 41), tendo o órgão partidário apresentando
documentos complementares (fls. 46-47).
Efetuado o Exame das Contas, verificou-se a existência de inconsitência nas contas (fls. 48-51), sendo determinada a intimação das partes
para manifestação acerca do exame (fls. 52-52v.).
Devidamente intimadas (fl. 53), o órgão partidário apresentou esclarecimentos (fls. 56-60).
Elaborado o Parecer Conclusivo, o servidor designado para o exame opinou pela desaprovação das contas, considerando a existência de
irregularidade consistente na omissão na contabilização de movimentação financeira registrada na conta poupança da agremiação
partidária (fls. 61-62).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas na forma explicitada no Parecer Conclusivo (fl. 63).
Determinada a intimação das partes para a apresentação de defesa (fl. 64v.), o órgão partidário contestou o parecer conclusivo postulando, ao
final, a aprovação das contas com ressalva (fls. 68-70).
Despachados os autos determinando a intimação das partes para a apresentação de alegações finais e ulterior vista ao parquet (fl. 72),
somente o somente o órgão partidário as apresentou (fls. 74-77).
Com nova vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl. 78), dada a existência de irregularidades
apontadas no Parecer Conclusivo.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício
(artigo 32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fls. 33-34v., o Partido
Trabalhista Brasileiro esteve constituído, no exercício financeiro de 2018, no município de Maratá-RS, tendo como responsáveis
financeiros o presidente Paulo Roberto Abraham e o tesoureiro Homerio Pittelkow, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
No mérito, da análise do Parecer Conclusivo de fls. 61-62 e dos pareceres do Ministério Público Eleitoral (fls. 63 e 78), constata-se a existência
do seguinte apontamento:
1. Omissão na contabilização de R$ 1,46 (um real e quarenta e seis centavos) de rendimentos, equivalente a 0,22% da receitas advindas no
exercício financeiro, bem como de R$ 29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos) de gastos, correspondente a 6,47% das
despesas registradas no período, cujas movimentações ocorreram na conta bancária n. 4185019018, da agência n. 1089, do Banrisul.
Do apontamento, verifica-se que tal conduta caracteriza-se como grave, dada a omissão no registro de receitas e despesas realizadas durante
o exercício financeiro. Contudo, dado o valor irrisório apontado pela unidade técnica de exame, julgo que tal falha não possui o condão de
comprometer a regularidade das contas, não trazendo prejuízos para a análise da fonte de origem dos recursos utilizados para a manutenção
da estrututa partidária. Nesse sentido, segue a jurisprudência:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. PRELIMINARES AFASTADAS. CONVERSÃO DO RITO EM
ORDINÁRIO. ART. 62 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.163/15. FACULDADE DO MAGISTRADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM
SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. MÉRITO. SOBRAS DE CAMPANHA. ART. 46, § 1º DA RESOLUÇÃO 23.463/15. APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE TRANSEFERÊNCIA À AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADA. APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE DEPÓSITO E IDENTIFICAÇÃO DO CPF. ART. 18, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. IRREGULARIDADE
SANADA. AFASTADA A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEMONSTRADA A
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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ORIGEM. VALOR DE PEQUENA MONTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS EM PROCESSOS JURISDICIONAIS-CONTENCIOSOS. NÃO SUJEITOS A CONTABILIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. ELEIÇÃO 2016. 1. Preliminares afastadas. 1.1 A teor do art. 62 da Resolução TSE n.
23.163/15, é faculdade do juiz eleitoral a conversão das contas simplificadas para o rito ordinário, a fim de que sejam apresentadas contas
retificadoras. A falta de conversão, frente à possibilidade de prolação da sentença com os elementos constantes nos autos, não acarreta
cerceamento de defesa. Ademais, após análise técnica da escrituração, mesmo tendo sido intimado para se manifestar acerca das
irregularidades, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. Inexistência de cerceamento de defesa. 1.2 A apresentação de novos
documentos com o recurso, especialmente em sede de prestação de contas de campanha, não apresenta prejuízo à tramitação do processo,
principalmente quando se trata de documentos simples capazes de esclarecer irregularidades apontadas e que visam salvaguardar o interesse
público na transparência da contabilidade de campanha. 2. Mérito. Sobras de campanha. O recorrente apresentou os documentos que
atestam o cumprimento ao disposto no art. 46, § 1º, da Resolução TSE n. 23.463/15, demonstrando a transferência da quantia ao órgão
partidário dentro do prazo exigido pela norma de regência. 3. Recurso de origem não identificada. Existência de comprovante de depósito que
atesta a indicação da inscrição do número do CPF do doador, em observância à regra do art. 18 da Resolução TSE n. 23.463/15, não
subsistindo a irregularidade. Afastada a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. 4. Omissão de receitas. Apesar de não ter
realizado o registro da receita, restou demonstrada a sua a origem e comprovado não tratar-se de recurso oriundo de fonte vedada. Ademais, o
valor absoluto do recurso estimado abrange cifra de pequena monta, representando 8,8% das receitas contabilizadas na campanha.
Inexistência de prejuízo à fiscalização das contas, tampouco mácula à lisura e à credibilidade da escrituração. Aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. 5. Honorários advocatícios. Os honorários relativos aos serviços advocatícios e de contabilidade
relacionados com processo jurisdicional-contencioso não podem ser considerados como gastos eleitorais de campanha nem estão sujeitos à
contabilização ou à limitação que possa impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Irregularidade afastada. Provimento parcial.
Aprovação com ressalvas.(Recurso Eleitoral n 38873, ACÓRDÃO de 14/11/2017, Relator(a) DR. EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY,
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 206, Data 17/11/2017, Página 6) Grifei.
Dessa forma, considerando que a falha acima elencada, a qual deverá ser corrgida pelo partido político nas próximas prestações de contas,
não possui o condão de comprometer a regularidade das contas, sua aprovação, com essa ressalva, é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, APROVO COM RESSALVAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do município de Maratá-RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018, apresentadas por Paulo Roberto Abraham e Irineo João Comiotto, nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n.
23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Montenegro, 12 de agosto de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 244/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 18-67.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018- COM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC de Novo Barreiro/RS
Defensor constituído: ANGÉLICA KRÜGER (OAB/RS 104.908)
Responsável: VALDECIR DA SILVA ALVARENGA, PRESIDENTE
Defensor constituído: ANGÉLICA KRÜGER (OAB/RS 104.908)
Responsável: ARNO RODRIGUES DO NASCIMENTO, TESOUREIRO
Defensor constituído: ANGÉLICA KRÜGER (OAB/RS 104.908)
Palmeira das Missões, 12 de agosto de 2019.
Às partes, intimação acerca do exame da prestação de contas.
“Vistos, etc.
1. À unidade técnica para fins de exame de que trata o art. 35 da Res. TSE n. 23.546/2017. Efetuada a análise, havendo a necessidade da
apresentação de documentos e/ou de explicações, intime-se o partido para, no prazo de 30 dias, apresentar esclarecimentos e complementar
a documentação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 35, §3º, inciso I, c/c art. 35, §9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017).
(...)
Palmeira das Missões, 05 de agosto de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/1995, a Resolução TSE n. 23.464/2015 e disposições processuais da Resolução TSE n
23.546/2017, consoante art. 65, III1, este examinador se manifesta na forma do art. 352 sobre o exame da prestação de contas do partido
acima nominado.
I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira
Quanto ao cumprimento da Lei 9.096/1995 e da Resolução TSE n. 23.464/2015 e aos aspectos de natureza financeira, foi observado o
seguinte:
1.1) O partido não apresentou a seguinte documentação solicitada no exame preliminar (fl. 57):
1.4.1 Extratos bancários – ausente extrato da conta 61118570.
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Não foi identificada a necessidade de apresentação dos documentos fiscais relativos a despesas com o Fundo Partidário nem da GRU, uma
vez que não se verificou o recebimento de recursos do Fundo Partidário nem de Recursos de Origem Não-Identificada ou de Fontes Vedadas.
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário
2) Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, faz-se o exame da regularidade da
distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
2.1) Conforme documentação apresentada e consultas ao site do sítio do Tribunal Superior Eleitoral e página da unidade técnica de exame de
contas do TRE-RS, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, em que pese o diretório Estadual não
apresentou os demonstrativos das contas do exercício de 2018.
III. Da origem dos recursos para fins de observância das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada
Com base na análise dos extratos bancários apresentados e nos extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE, foram observadas as
seguintes receitas bancárias no exercício em exame, na conta Outros Recursos da agremiação:
Resumo das Receitas de Doações e Contribuições (Extratos Bancários)
A. Receitas identificadas com CPF (em conformidade com o art. 7º da Res. TSE 23.464/15) - R$ 2073,00
B. Sobras de campanha - R$ 0,00
C. Receitas oriundas de fontes vedadas - R$ 0,00
D. Receitas de origem não-identificada - R$ 0,00
TOTAL - R$ 2.073,00
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários
4.1) Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a
conformidade entre as receitas verificadas na movimentação financeira dos extratos bancários e gastos informados pelo partido.
V. Da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995
Conforme a documentação apresentada e em consulta ao site do TSE, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, a ensejar a incidência das prescrições contidas no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995.
VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos
6.1) Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, com base nas características qualitativas das informações
prestadas pela agremiação partidária, utilizando-se atributos de relevância e materialidade, não restaram falhas.
Sendo assim, considerando a irregularidade do item I deste exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência em conformidade com o art. 35,
§ 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 30 dias, para posterior
emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução, por esta Zona Eleitoral.
À consideração superior.
Palmeira das Missões, 12 de agosto de 2019.
Daniel Osowski,
Analista Judiciário da 32ª ZE.

42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 042ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 19-95.2014.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA – PP – SANTA ROSA/RS, JOEL FACCIN e ARNO BECKER
Adv. Giussélen Eluza da Luz – OAB/RS 87.614
INDEFIRO o requerido à fl. 655 dos autos, considerando que a anistia não se aplica aos processos de prestação de contas transitados em
julgado, nos termos do art. 3º, da Lei n. 13.831/2019.
Diligências legais.
Intime-se.
Santa Rosa, 09 de agosto de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 136/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 21-89.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT, ALTAIRO DE OLIVEIRA BRIZOLA E ADÃO ROQUE MORAIS
Município: Santa Rosa
Adv. Dr. Antílio Fagundes – OAB/RS 10.432
Vistos.
Considerando que a lide versa sobre matéria exclusivamente de direito, declaro encerrada a instrução e determino a intimação das partes para
que apresentem alegações finais, no prazo comum de três dias, conforme determina o art. 40 da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 09 de agosto de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 137/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 34-88.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, JAQUELINE ALVES DOS SANTOS E NESTOR TATSCH
Município: Santa Rosa
Adv. Dra. Maricê Dal Forno – OAB/RS 47.732
Vistos.
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Considerando que a lide versa sobre matéria exclusivamente de direito, declaro encerrada a instrução e determino a intimação das partes para
que apresentem alegações finais, no prazo comum de três dias, conforme determina o art. 40 da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 09 de agosto de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 138/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 18-37.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, MIRO JESSE E MILTON VOGEL.
Município: Santa Rosa - RS
Adv. Dr. João Alberto da Rocha Paz – OAB/RS 51.190
Vistos.
Considerando que a lide versa sobre matéria exclusivamente de direito, declaro encerrada a instrução e determino a intimação das partes para
que apresentem alegações finais, no prazo comum de três dias, conforme determina o art. 40 da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 09 de agosto de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 139/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 7-08.2019.6.21.0042
Partido: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC, GELSON JAIR WAIER E IZIQUIEL DA VEIGA
Município: Santa Rosa - RS
Adv. Dr. Humberto dos Santos Nervis – OAB/RS 70.158
Vistos.
Considerando que a lide versa sobre matéria exclusivamente de direito, declaro encerrada a instrução e determino a intimação das partes para
que apresentem alegações finais, no prazo comum de três dias, conforme determina o art. 40 da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Santa Rosa, 09 de agosto de 2019.
VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL,
Juíza Eleitoral.

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 099/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-61.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) DR. ANTÔNIO DINIZ M. COGO-OAB 92837)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA E ROSÉLI DA SILVA MARETOLI (ADV(S) DR. ANTÔNIO DINIZ M. COGO-OAB 92837)
Vistos.
Recebo as contas anuais partidárias de 2018 do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
DE UNISTALDA/RS apresentadas intempestivamente em 18/07/2019. Tendo verificado a presença de procurações (fl. 31/34) e do registro
do profissional da Contabilidade (fl. 12), atualize-se a representação processual da parte e dos responsáveis partidários incluindo o nome
dos advogados.
Nos termos do art. 65, inc. IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 está é a norma de regência para ser observada na análise das contas do
exercício de 2018.
Ao Cartório Eleitoral para publicação do Edital no DEJERS com prazo para eventual impugnação por interessados. Junte-se a Certidão da
composição partidária (SGIP), a cópia da Portaria 002/2018 que designa servidores para a análise das contas e entregue-se cópia da
Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, disponibilizando o processo para o órgão do MPE.
Diligências Legais.
Santiago, 09 de agosto de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-46.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Itacurubi
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) CLÁUDIO DORNELES DA SILVA-OAB 54799)
RESPONSÁVEL(S) : ADAIR THIMOTEIO MEDEIROS DOS SANTOS E JOSÉ ADOLFO CAETANO RIGON (ADV(S) CLÁUDIO DORNELES
DA SILVA-OAB 54799)
Vistos.
Recebo as contas anuais partidárias de 2018 do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTAS (PP) DE
ITACURUBI apresentadas intempestivamente em 18/07/2019. Tendo verificado a presença de procurações (fl. 33/36) e do registro
do profissional da Contabilidade (fl. 37), atualize-se a representação processual da parte e dos responsáveis partidários incluindo o nome
do advogado.
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Nos termos do art. 65, inc. IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 está é a norma de regência para ser observada na análise das contas do
exercício de 2018.
Ao Cartório Eleitoral para publicação do Edital no DEJERS com prazo para eventual impugnação por interessados. Junte-se a Certidão da
composição partidária (SGIP), a cópia da Portaria 002/2018 que designa servidores para a análise das contas e entregue-se cópia da
Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, disponibilizando o processo para o órgão do MPE.
Diligências Legais.
Santiago, 09 de agosto de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-54.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) DR. JOSÉ AMÉLIO UCHA RIBEIRO FILHO-OAB 70077)
RESPONSÁVEL(S) : ALTINO ALDEMIR MARTINS LOPES E MARIA RUTE MELO DE OLIVEIRA (ADV(S) DR. JOSÉ AMÉLIO UCHA
RIBEIRO FILHO-OAB 70077)
Vistos.
Intime-se o partido político para que apresente no prazo de 20 (vinte) dias por petição os documentos apontados pela Unidade Técnica
constantes do Exame Preliminar de fl. 56.
Diligências Legais.
Santiago, 09 de agosto de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-90.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) PAULO CESAR GARCIA ROSADO-OAB 30811)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO REGINALDO BITENCOURT E LUIZ PAULO DRI (ADV(S) PAULO CESAR GARCIA ROSADO-OAB 30811)
Vistos.
Recebo as contas anuais partidárias de 2018 do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) DE
SANTIAGO/RS apresentadas intempestivamente em 18/07/2019. Tendo verificado a presença de procurações (fl. 35/38) e do registro do
profissional da Contabilidade (fl. 39), atualize-se a representação processual da parte e dos responsáveis partidários incluindo o nome do
advogado.
Nos termos do art. 65, inc. IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 está é a norma de regência para ser observada na análise das contas do
exercício de 2018.
Ao Cartório Eleitoral para publicação do Edital no DEJERS com prazo para eventual impugnação por interessados. Junte-se a Certidão da
composição partidária (SGIP), a cópia da Portaria 002/2018 que designa servidores para a análise das contas e entregue-se cópia da
Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, disponibilizando o processo para o órgão do MPE.
Diligências Legais.
Santiago, 09 de agosto de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-98.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO RODRIGUES DA SILVEIRA E WILLIAN RODRIGO SANTOS DE MOURA
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral de 29/05/2019 trazendo que o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT) DE UNISTALDA/RS não apresentou prestação de contas em 2018. O partido político, notificado nada apresentou. O
Cartório Eleitoral cumpriu determinação informando os diretórios estadual e nacional da não apresentação e a necessidade de suspensão de
repasse de recursos do Fundo Partidário.
Ante a omissão do partido político, o Ministério Público Eleitoral em parecer (fl. 12/12v.) pugnou pela não apresentação das contas no exercício
de 2018.
É o relatório.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
Cuida-se de expediente informando que o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) DE UNISTALDA/RS
no exercício financeiro de 2018 não apresentou contas. Cabe salientar que a Lei nº 13.165/2015 buscou simplificar o processo de prestação de
contas daqueles partidos que não movimentam recursos, cabendo-lhes a apresentação unicamente da declaração de ausência de
movimentação. A declaração facultada pela Lei (§ 3º do art. 28 da Resolução TSE n. 23.546/2017) não foi apresentada. Intimados, os
representantes partidários nada apresentaram.
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ANTE O EXPOSTO, DECLARO NÃO APRESENTADAS AS CONTAS DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT) DE UNISTALDA/RS para o exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se as partes (responsáveis) e pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para os fins do previsto no art. 28, inciso III, da Lei nº
9.096/1995 caso assim entender, sendo incabível a anotação de registro para fins de suspensão do diretório de forma automática, à luz do
decidido pelo Colendo STF na ADI 6.032 – DF, Relator Min. Gilmar Mendes.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Santiago, 09 de agosto de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-23.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DA SILVA TOLFO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO VALERIO MARTINS DA ROSA E JORGE LUIS DA ROSA BUENO
Trata-se de Informação do Cartório Eleitoral de 05/06/2019 trazendo que o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) DE SANTIAGO/RS não apresentou prestação de contas em 2018. O partido político, notificado nada
apresentou. O Cartório Eleitoral cumpriu determinação informando os diretórios estadual e nacional da não apresentação e a necessidade de
suspensão de repasse de recursos do Fundo Partidário (fls. 07/09) e verificou a existência de movimentação bancária (fls. 10/15).
O Ministério Público Eleitoral em parecer (fl. 17/17v.) pugnou pela não apresentação das contas no exercício de 2018.
É o relatório.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
Cuida-se de expediente informando que o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) DE
SANTIAGO/RS no exercício financeiro de 2018 não apresentou contas. Intimados, os representantes partidários nada apresentaram.
ANTE O EXPOSTO, DECLARO NÃO APRESENTADAS AS CONTAS DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) DE SANTIAGO/RS para o exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se as partes (responsáveis) e pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para os fins do previsto no art. 28, inciso III, da Lei nº
9.096/1995 caso assim entender, sendo incabível a anotação de registro para fins de suspensão do diretório de forma automática, à luz do
decidido pelo Colendo STF na ADI 6.032 – DF, Relator Min. Gilmar Mendes.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Santiago, 09 de agosto de 2019
ANA PAULA DA SILVA TOLFO
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 023/2019
A Excelentíssima Senhora Sandra Regina Moreira, MMª. Juíza Eleitoral desta 46ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, através de publicação no DEJERS, que se encontra disponível,
neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17, as
Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos relativas às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, dos diretórios municipais
abaixo elencados.
OBJETO: Publicidade das Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos dos seguintes partidos políticos:
Partido Social Cristão - PSC – Município de Santo Antônio da Patrulha–RS,
Responsáveis: Jadir Bresciani de Oliveira (Presidente no exercício) e Itamar Luiz Bach (Tesoureiro no exercício);
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Santo Antônio da Patrulha, 05 de agosto de 2019.
Eu, Aline Fuchs, Chefe do Cartório da 46ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SANDRA REGINA MOREIRA,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 024/2019
A Excelentíssima Senhora Sandra Regina Moreira, MM. Juíza Eleitoral desta 46ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, através de publicação no DEJERS, que foi recebido processo de
prestação de contas relativa às Eleições de 2018 dos diretórios municipais abaixo discriminados.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, dos seguintes partidos políticos:
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Partido Social Cristão – PSC – Município de Santo Antônio da Patrulha/RS
Responsáveis: Jadir Bresciani de Oliveira (Presidente) e Itamar Luiz Bach (Tesoureiro)
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, o que será feito
por meio do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Santo Antônio da Patrulha, 05 de agosto de 2019.
Eu, Aline Fuchs, Chefe do Cartório da 46ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SANDRA REGINA MOREIRA,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-02.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) CIRANO BEMFICA SOARES-OAB
58676)
RESPONSÁVEL(S) : ITAMAR LUIZ BACH E JADIR BRESCIANI DE OLIVEIRA (ADV(S) CIRANO BEMFICA SOARES-OAB 58676)
Vistos.
Tendo em vista a informação recebida do cartório eleitoral, a qual dá conta de que as contas do PSC de Santo Antônio da Patrulha/RS foram
julgadas como não prestadas nos autos do Proc. PC nº 48-94.2018.6.21.0046, DETERMINO seja alterada a classe processual para Petição PET.
Publique-se edital nos termos do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Após, proceda-se à análise técnica.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 06 de agosto de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-17.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) CIRANO BEMFICA SOARES-OAB
58676)
RESPONSÁVEL(S) : JADIR BRESCIANI DE OLIVEIRA E ITAMAR LUIZ BACH (ADV(S) CIRANO BEMFICA SOARES-OAB 58676)
Vistos.
Determino que se proceda com as providências do art. 45, incisos I a IV, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Após, dê-se vista ao MPE para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 05 de agosto de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-57.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANUAL EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PSC SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) HELOISON FERNANDES GUAREZI-OAB 37306)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA E ILKA MACK KOHLRAUSCH (ADV(S) HELOISON FERNANDES GUAREZI-OAB
37306)
Vistos.
Frente ao Parecer Conclusivo expedido pela unidade técnica, opinando pela aprovação das contas, faça-se vista ao Ministério Público Eleitoral
para emissão de parecer no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 37 da RES TSE nº 23.546/2017.
D. L.
São Francisco de Paula, 09 de agosto de 2019
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CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 090/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-75.2018.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) GUILHERME DORNELLES CHAGAS-OAB 88758)
RESPONSÁVEL(S) : ELISEU ARGOLO DE MORAIS E CEDENIS SILVA NAZÁRIO (ADV(S) GUILHERME DORNELLES CHAGAS-OAB
88758)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido Democrático Trabalhista - PDT de São Luiz
Gonzaga/RS.
O órgão provisório do partido esteve ativo de 13/07/2017 até 13/06/2019, conforme certidão de composição (fl. 03).
As contas foram protocoladas tempestivamente no dia 30/04/2018 (fl.04), segundo determina a Lei 9.096/95, art. 32 e a Resolução TSE
23.546/17, art. 28,I.
Foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), edital n. 043/2018 dando publicidade ao Balanço
Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, no dia 23/08/2018, decorrendo o prazo sem impugnação (fl.85).
A unidade técnica elaborou relatório de exame, apontando omissão integral dos extratos bancários (fl.87/87v.), motivo pelo qual o órgão
partidário foi intimado para complementar documentação (fl.88).
Em razão da inércia promovida pela agremiação em acostar aos autos os documentos solicitados (fl.90), a serventia cartorária realizou
diligências, as quais resultaram em localização de extratos eletrônicos que evidenciam diversas transações bancárias (fls.92-101v.).
O Ministério Público Eleitoral solicitou a quebra do sigilo bancário, do partido em tela (fls.105-106), uma vez que os extratos eletrônicos não
apresentavam sua integralidade, sendo acolhido o pedido em decisão fundamentada (fls.108-109).
De posse dos extratos, os autos foram encaminhados para o examinador de contas, o qual elaborou parecer conclusivo pela não prestação de
contas e devolução de valores considerados irregulares (fl.127-128).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas e devolução da quantia recebida de maneira
incorreta (fl. 130)
Diante das irregularidades apontadas tanto no parecer da unidade técnica quanto na manifestação do MPE, foi oferecido prazo para que o
órgão partidário e responsáveis partidários apresentassem defesa fl.(132), decorrendo o prazo in albis (fl.133).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido Democrático Trabalhista do
município de São Luiz Gonzaga.
A edição da Resolução TSE nº 23.546/2017, vigente a partir de 27 de dezembro de 2017, passou a adotar novo rito para os processos de
prestação de contas ainda não julgados, com a observância de que os atos já realizados não sejam anulados ou prejudicados, devendo as
eventuais irregularidades ou impropriedades serem analisadas conforme as regras vigentes durante o respectivo exercício financeiro, no caso,
a Resolução TSE nº 23.464/2015, não atingindo ao mérito dos processos relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização financeira sobre a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas de
competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos
municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
Em que pese, o órgão partidário ter entregado as contas tempestivamente, não foram juntados os extratos bancários, peça fundamental para
corroborar algum elemento probatório capaz de verificar a licitude das finanças e contribuições declaradas, estando em desacordo com o art.
29, da Resolução TSE 23.464/2015.
Art. 29. 0 processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes pecas elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral: - comprovante de remessa, a
Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital;
{...}
V - extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira;
{...}
Em diligências realizadas pelo examinador de contas (fl.92) foi localizada a conta bancária utilizada pelo Diretório Municipal do PDT, no
período financeiro de 2017, conta 60097800-6, agência 412, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL), a qual recebeu a quantia
de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), através de dois depósitos no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), cada, no dia 26/01/2017,
apresentando como procedente do CNPJ 02.723.703/0001-73, inscrição cadastrada em nome deste partido. Esta informação de doador não se
concretiza, uma vez que inviabiliza a identificação da real origem do recurso, razão pela qual enquadra-se como recursos de origem não
identificada. Ademais, verificou-se que, nesta mesma conta, ingressou R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), no dia 26/09/2017, sem
a identificação do CPF/CNPJ, estando em desacordo co art. 8º, § 2º, da Res. TSE 23.464/2015.
Art. 8º As doações realizadas ao partido politico podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e
zonal, que devem remeter a Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei n° 9.096, de 1995, art. 39, § 11).
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§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido politico ou por
depósito bancário diretamente na conta do partido politico (Lei n° 9.096/95, art. 39, §30).
§ 2º depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas "Doações para Campanha" ou "Outros Recursos", conforme
sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte, ou o CNPJ
no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados.
{…}
Já na conta aberta junto à Caixa Econômica Federal, agência 513, conta 2116-8, extratos obtidos pelo gerente (fl.123), foram realizadas treze
operações totalizando o valor de R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais), em depósitos, com a identificação da origem omitida, visto que
não apresentam CPF/CNPJ, conforme tabela exposta no parecer conclusivo do examinador de contas (fls.127-128).
Deste modo, somando as duas contas bancárias, houve o ingresso do montante de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais), de maneira
irregular, uma vez que não foram observados os requisitos dispostos nos artigos 7º e 8º, da Resolução TSE 23.464/2015, considerados
tecnicamente como recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 13, da referida resolução.
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado; e
III – o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
A quantia recebida indevidamente esta sujeita a recolhimento ao Tesouro Nacional, sendo vedada a devolução ao doador originário, segundo
art. 14, da Resolução TSE 23.464/2015.
Seção VIII
Das Implicações Decorrentes do Recebimento ou Uso de Recursos de Fonte Vedada ou de Origem Não Identificada
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional,
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas
bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas que não tenham sido estornados no prazo previsto no
§ 5º do art. 11, os quais devem, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização constitui irregularidade grave a ser apreciada no
julgamento das contas.
§ 4º Para o recolhimento previsto no § 1º, não podem ser utilizados recursos do Fundo Partidário.
§ 5º Independentemente das disposições previstas nesta resolução, a Justiça Eleitoral deve dar imediata ciência ao Ministério Público Eleitoral
(MPE) sempre que for identificado que o partido político recebeu ou está recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira, para fins
do previsto no art. 28 da Lei nº 9.096/1995.
§ 6º A autoridade judicial, à vista de denúncia fundamentada de filiado ou delegado de partido, de representação do Procurador-Geral ou
Regional ou de iniciativa do Corregedor, diante de indícios de irregularidades na gestão financeira e econômica da campanha, pode determinar
as diligências e providências que julgar necessárias para obstar a utilização de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada e, se
julgada procedente a denúncia, propor a aplicação das providências previstas no art. 35 da Lei nº 9.096/1995.
Em que pese parecer conclusivo do examinador de contas e manifestação do representante ministerial pelo julgamento das contas como não
prestadas, visto que a ausência dos extratos bancários constituem falha de natureza grave, entretanto, a jurisprudência da Corte Superior,
possui entendimento de contas como não prestadas apenas quando a ausência de documentos inviabilizar em absoluto o efetivo controle da
movimentação financeira pela Justiça Eleitoral. Por elucidativo transcrevo a ementa do AgR-REspe nº 1683-67/AM, de Relatoria da Ministra
Luciana Lóssio.
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRESTAÇÃ0 DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. CASO DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. As contas serão julgadas como não prestadas apenas quando não fornecida, pelo candidato, comitê ou diretório, a documentação
indispensável para a formulação, pelo órgão técnico responsável pelo exame dessas contas na Justiça Eleitoral, do relatório preliminar.
Precedente.
2. Embora a falta de extratos bancários constitua falha de natureza grave, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os demais
documentos apresentados pelo candidato possibilitaram o processamento das contas, motivo pelo qual o caso e de desaprovação.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 1683-67/AM, Rel. Min. Luciana Lóssio, Dje de 9.8.2016).
A hipótese de contas não prestadas, somente se aplica quando a omissão é de tal gravidade não permitido que nenhum elemento seja aferido,
não quando apenas um dos documentos essenciais que a compõe deixa de ser apresentado.
Dessa forma, a carência de documentos não é motivo suficiente , por si só, em regra, para alicerçar julgamento de contas como não prestadas,
mas sim pela desaprovação. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já possui alguns precedentes ( AgR-REspe nº 1857-97/PA, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 3.8.2016: AgR-REspe nº 228-86/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.10.2015: AgR-AI nº 1179-09, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 13.8.2014.
{…}
(REspe nº 2860-82/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 17/10/2017)
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRESTAÇÃ0 DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELO TRE. IMPOSSIBILIDADE.
DOCUMENTAÇÃO PRIMÁRIA ENTREGUE. CASO DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
{…}
No caso concreto, após completa inércia do prestador de contas em apresentar documentação complementar, a unidade técnica diligenciou
obtendo os extratos eletrônicos, sendo possível verificar os valores recebidos integralmente no exercício financeiro.
De acordo com a jurisprudência da Corte Eleitoral, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são aplicáveis no processo de
prestação de contas quando atendidos os seguintes requisitos: (I) irregularidades que não comprometam a lisura do balanço contábil; (II)
irrelevância do percentual dos valores envolvidos em relação ao total movimentado; (III) ausência de comprovada má-fé do prestador de
contas. Nessa lógica, confiram-se; AgR-REspe nº 263242, Rel. Min. Rosa Weber, J. em 27.09.2016; AgR-REspe nº 664-49/PB, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, J. em 03.05.2018; PC nº 29492, Rel. Min. Jorge Mussi, J. em 26.04.2018. Conforme assentou o Min. Tarcísio
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Vieira de Carvalho Neto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade “tem como objetivo adequar a sanção prevista às
circunstâncias específicas do caso concreto, razão pela qual devem ser verificadas as irregularidades, suas gravidades, o respectivo valor e o
potencial para afetar o conjunto da prestação de contas” (AgR-REspe nº 664-49/PB, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, J. em
03.05.2018).
Conforme verificado nos extratos bancários e parecer conclusivo, o partido obteve um total de R$ 28.633,97 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta
e três reais e noventa e sete centavos) arrecadado no período financeiro de 2017, sendo a quantia de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez
reais) considerada irregular, o que representa um percentual de aproximadamente 12,25% do montante.
In casu, verifica-se que (I) a lisura do balanço contábil não foi comprometida, porquanto os elementos obtidos em diligências foram suficientes
para análise das constas; (II) os valores são irrelevantes diante do total arrecadado (12,25%); (III) inexistem elementos aptos a afastar a boa fé
da agremiação. Sob essas premissas, é adequada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a consequente
aprovação, com ressalvas, das contas, sem prejuízo da devolução da quantia irregular ao Tesouro Nacional.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO as contas partidárias do Partido Democrático Trabalhista, de São Luiz Gonzaga, referente ao exercício financeiro de 2017,
aprovadas com ressalvas, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal, o
recolhimento ao Tesouro Nacional, por Guia de Recolhimento da União (GRU), da quantia total de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez
reais) referente ao recebimento de recursos de origem não identificadas, previsto no art. 13, parágrafo único, I, “a” da Resolução TSE n.
23.464/2015, corrigindo-se os valores devidos desde o dia da publicação da sentença, conforme previsto no art. 60, §1º, da Res. TSE
23.464/2015, parte final.
Publique-se. Intime-se.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 07 de agosto de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE

56ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 089/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-62.2019.6.21.0056
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REVEL)
RESPONSÁVEL(S) : ADRIANO SILVA DE SOUZA E RONI DE SOUZA OLIVEIRA (REVÉIS)
Vistos.
Em 02/05/2019 foi informado, pelo Chefe de Cartório Eleitoral, a omissão do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB - do
município Tabaí/RS, referente à apresentação das contas partidárias anuais relativas ao exercício financeiro de 2018.
Citada a Direção Municipal do Partido e os Senhores Adriano Silva de Souza, Presidente do partido no exercício financeiro e Roni de Souza
Oliveira, Tesoureiro do partido no exercíico financeiro, quedaram-se silentes.
Adimplidas as diligências que tratam da não prestação das contas (rito do art. 30, inciso IV, da Resolução do TSE nº 23.546/2017), foram os
autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, o qual exarou parecer pelo julgamento das contas como NÃO PRESTADAS.
Após, foram intimados os responsáveis da abertura do prazo de 3 (três) dias, para manifestação sobre as informações e os documentos
apresentados no processo, correndo o prazo "in albis"(fls.32)
Vieram-me os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
Decido.
O Partido e seus responsáveis foram devidamente notificados para apresentar as contas ou justificar a omissão, deixando decorrer o prazo
legal, in albis, sem adotar os procedimentos legais cabíveis. A documentação acostada aos autos demonstra a aparente inexistência de
movimentação de recursos financeiros pela agremiação partidária.
A Lei 9.096/95 e a Resolução 23.546/2017 tornam a prestação de contas anual obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício. (art. 28, § 2º da
Resolução TSE n. 23.546/2017).
No caso dos autos, mesmo devidamente cientificados de seu dever de apresentar as contas, o Partido Político e seus responsáveis
mantiveram-se inertes, razão pela qual mostra-se imperioso o julgamento das contas como não prestadas.
Ante o exposto, forte no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
TRABALHISTA BRASIELIRO (PTB), do Município de Tabaí/RS, relativas ao exercício de 2018, CONDENANDO-O à suspensão do
recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Vistos.
Em 02/05/2019 foi informado, pelo Chefe de Cartório Eleitoral, a omissão do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -PRB - do
município Tabaí/RS, referente à apresentação das contas partidárias anuais relativas ao exercício financeiro de 2018.
Citada a Direção Estadual do Partido, tendo em vista que a direção municipal não estava vigente, e os Senhores Milton Alves da Silva,
Presidente do partido no exercício financeiro e Joel da Silva, Tesoureiro do partido no exercíico financeiro, quedaram-se silentes.
Adimplidas as diligências que tratam da não prestação das contas (rito do art. 30, inciso IV, da Resolução do TSE nº 23.546/2017), foram os
autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, o qual exarou parecer pelo julgamento das contas como NÃO PRESTADAS.
Após, foram intimados os responsáveis da abertura do prazo de 3 (três) dias, para manifestação sobre as informações e os documentos
apresentados no processo, correndo o prazo "in albis"(fls.32)
Vieram-me os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
Decido.
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O Partido e seus responsáveis foram devidamente notificados para apresentar as contas ou justificar a omissão, deixando decorrer o prazo
legal, in albis, sem adotar os procedimentos legais cabíveis. A documentação acostada aos autos demonstra a aparente inexistência de
movimentação de recursos financeiros pela agremiação partidária.
A Lei 9.096/95 e a Resolução 23.546/2017 tornam a prestação de contas anual obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício. (art. 28, § 2º da
Resolução TSE n. 23.546/2017).
No caso dos autos, mesmo devidamente cientificados de seu dever de apresentar as contas, o Partido Político e seus responsáveis
mantiveram-se inertes, razão pela qual mostra-se imperioso o julgamento das contas como não prestadas.
Ante o exposto, forte no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
TRABALHISTA BRASIELIRO (PTB), do Município de Tabaí/RS, relativas ao exercício de 2018, CONDENANDO-O à suspensão do
recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Além disso, determino a suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal, até a regularização de sua situação, nos termos
do art. 48, §2º da Resolução TSE 23.546/2017.
Tendo em vista a comunicação da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral, informando a abstenção do registro no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP - da suspensão da anotação dos órgão partidários, em razão da decisão proferida na ADI
6032 do Supremo Tribunal Federal, não é necessario o envio de comunicação á Presidência do TRE/RS, até que seja esclarecido qual será o
procedimento adotado.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o repasse
de cotas do Fundo Partidário deverá permanecer suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 48, da Resolução
23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Após, arquive-se.
Taquari, 12 de agosto de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 090/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-10.2019.6.21.0056
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA (ADV(S) APÓSTOLO MAXIMINO PRISCO-OAB 78896)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA LUÍSA RIBEIRO E VALMIR ALOÍSIO WEIS (ADV(S) APÓSTOLO MAXIMINO PRISCO-OAB 78896)
Vistos, etc.
Trata o presente expediente de prestação de contas do Partido Liberal do município de Taquari, referente ao exercício de 2018.
Publicado o Balanço Patrimonial não foi apresentada impugnação. Submetidas as contas à análise, foi expedido parecer pela desaprovação
das contas (fls.55-56).
O Ministério Público Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas (fls. 58).
Diante do exposto, conforme disposto no art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017, determino a intimação da agremiação, através do Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, para que apresente defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, e requeira, sob pena de preclusão, as
provas que pretenda produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância para o processo.
Cumpra-se.
Diligências Legais.
Taquari, 12 de agosto de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 091/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 1872-39.2010.6.21.0056
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CONRADO MACHADO (ADV(S) RAMON HORN DA ROSA-OAB 109626)
Vistos, etc.
Ao Ministério Público para que informe o endereço atual da testemunha, tendo em vista ao tempo decorrido entre o oferecimento da denúncia
e a presente data (mais de 10 anos).
Após, voltem para a designação de audiência de instrução e julgamento, que terá como objeto a oitiva da testemunha e o interrogatório.
Taquari, 12 de agosto de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 092/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 33-95.2018.6.21.0056
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Inscrição Fraudulenta - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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RÉU(S) : ADRIANO JUNIOR RAGAZZAO (ADV(S) ELISA ANA SAUL-OAB 23785)
Vistos, etc.
Não estando configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, intime-se o Ministério Público para que diga quais testemunhas
pretende ouvir.
Após, voltem para a designação de audiência de instrução e julgamento.
Taquari, 12 de agosto de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 093/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 49-83.2017.6.21.0056
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Violação do Sigilo do Voto Promoção de Desordem nos Trabalhos Eleitorais - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : LUIS MATEUS SILVA DE AGUIAR (ADV(S) RAMON HORN DA ROSA-OAB 109626)
Vistos, etc.
Acolho os embargos declaratórios.
Fixo os honorários, em R$ 536,83 (quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), com base na Tabela I do Anexo único da
Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal (CJF).
Saliento que o pagamento dos honorários fica condicionado a atuação do defensor até o término do processo.
Intime-se o defensor dativo.
Diligências Legais. Taquari, 12 de agosto de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 094/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-89.2018.6.21.0056
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (ADV(S) JOÃO MARCELO BRAGA DA SILVA-OAB 43378)
RESPONSÁVEL(S) : IVO DOS SANTOS LAUTERT E CLAUDIO EHLERS BASTOS (ADV(S) JOÃO MARCELO BRAGA DA SILVA-OAB
43378)
Vistos.
Foi proferida decisão às fls. 175/182 com a determinação de devolução ao Tesouro Nacional dos valores utilizados de forma irregular pela
agremiação partidária. Intimado, o Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista de Taquari/RS apresentou a petição de fls. 228,
solicitando o parcelamento da dívida no máximo de parcelas possíveis, tendo em vista a situação financeira do Partido. DEFIRO o pedido de
parcelamento, em 60 (sessenta) parcelas mensais. Ao Cartório Eleitoral, para que efetue o cálculo do montante devido, com aplicação de
atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência
do fato gerador até a do efetivo recolhimento, conforme determinado na sentença e consoante os arts. 13, §1º e 16, §1º da Resolução TRE n.
298/2017. Após, INTIME-SE o Diretório Municipal, para pagamento da 1ª parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez dias), contados da
intimação. Deve ainda o cartório atualizar os valores das parcelas subsequentes, nos termos do art. 16 §1º, da Resolução TRE n. 298/2017,
emitindo a respectiva Guia de Recolhimento da União – GRU, com vencimento para o último dia útil do mês a que se referem. O Partido
fica, desde já, ciente de que, após a realização do pagamento de cada parcela, deverá ser apresentada cópia do comprovante de pagamento
ao Cartório Eleitoral, para posterior juntada aos autos da prestação de contas. Ainda, a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas
ou não, ou a falta de comprovação do pagamento em cartório, poderá ensejar a imediata rescisão do parcelamento e o prosseguimento da
cobrança, com encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União - AGU, para que promova as medidas cabíveis, visando à execução do
título judicial. Destaco que, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, art. 16, não poderão ser utilizados recursos oriundos do Fundo
Partidário para quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros,
devendo tais valores transitar exclusivamente pela conta de Outros Recursos do órgão de direção municipal. Por fim, fica o Diretório Municipal
cientificado de que a falta de pagamento poderá levar à inscrição do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Federais (Cadin), conforme art. 60, I, "b" da Resolução TSE n. 23.546/2017. Cumpra-se. Diligências legais.
Taquari, 12 de agosto de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 057 ZE
Processo: 30-06.2019.6.21.0057
Protocolo: 17.557/2019
Espécie: PC – Prestação de Contas Partidária – Exercício Financeiro 2018
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira – Diretório Municipal de Uruguaiana/RS
Advogado: Paulo Henrique Inda – OAB/RS 70.669
Vistos.
Defiro a dilação de prazo por mais 20 (vinte) dias a contar da data do protocolo da petição de requerimento (02/08/2019).
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Intime-se.
Cumpra-se.
Uruguaiana, 06 de agosto de 2019.
Ramiéli Magalhães Siqueira
Juíza Eleitoral em Substituição - 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2019 057 ZE
Processo: 501-27.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.413/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Candidato: Joalcei Alves Gonçalves
Advogado: André Rispoli Recart – OAB/RS 68.727
Vistos.
Diante da ausência de pagamento pelo executado no prazo, defiro o pedido de inscrição no CADIN, de fl. 119.
No mais, dê-se vista à União para que dê prosseguimento ao feito.
Cumpra-se.
Dil. Legais.
Uruguaiana, 08 de agosto de 2019.
Ramiéli Magalhães Siqueira
Juíza Eleitoral em Substituição - 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 057 ZE
Processo: 450-16.2016.6.21.0057
Protocolo: 150.294/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Candidato: Vilson José Brittes Borges
Advogados: Luiz Alberto Pirotti – OAB/RS 5.358 e José Newton Duarte Gomes Júnior – OAB/RS 94.447
Vistos.
Diante da petição encaminhada pela Advocacia-Geral da União, dando conta de adimplemento do débito eleitoral pela executada, declaro
satisfeita a obrigação e determino a extinção do feito.
Arquive-se.
Uruguaiana, 05 de agosto de 2019.
Ramiéli Magalhães Siqueira
Juíza Eleitoral em Substituição - 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2019 057 ZE
Processo: 420-78.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.753/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Candidato: ANTONIO EGÍDIO RUFINO DE CARVALHO
Advogados: Caciano Sgorla Ferreira OAB/RS 67.141; Maristela Cargnelutti Sgorla OAB/RS 41.343; Sgorla e Canelutti Advocacia S/S OAB/RS
4.905
Trata-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial firmado entre a UNIÃO e ANTONIO EGÍDIO RUFINO DE CARVALHO,
acordo de parcelamento de dívida eleitoral visando à plena satisfação dos débitos apurados nos autos da Prestação de Contas em epígrafe.
Analisado o presente, compromete-se o devedor ao pagamento do valor de R$ 14.162,28 (quatorze mil e cento e sessenta e dois reais e vinte
e oito centavos) atualizado e parcelado segundo cálculos contidos no Parecer Técnico nº 00521/2019/NECAP-CRED/PRU4R/PGU/AGU,
mediante o pagamento via Guias de Recolhimento da União (GRU) em 60 (sessenta) parcelas.
Ciente dos termos do acordo firmado entre as partes supramencionadas, homologo-o, suspendendo-se a execução até que as parcelas
acordadas sejam adimplidas. Reconheço, outrossim, a interrupção do prazo prescricional, de acordo com o art. 202, VI, do Código Civil.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Arquive-se.
Uruguaiana, 06 de agosto de 2019.
Ramiéli Magalhães Siqueira
Juíza Eleitoral em Substituição - 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 057 ZE
Processo: 485-73.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.563/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Candidato: EVERTON LUIZ DA ROSA ALVES
Advogado: CLÁUDIA MARIA QUINTANA CASTRO – OAB/RS 68.996
Trata-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial firmado entre a UNIÃO e EVERTON LUIZ DA ROSA ALVES, acordo de
parcelamento de dívida eleitoral visando à plena satisfação dos débitos apurados nos autos da Prestação de Contas em epígrafe. Analisado o
presente, compromete-se o devedor ao pagamento do valor de R$ 2.181,69 (dois mil e cento e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos)
em três parcelas.
Ciente dos termos do acordo firmado entre as partes supramencionadas, homologo-o, suspendendo-se a execução até que as parcelas
acordadas sejam adimplidas. Reconheço, outrossim, a interrupção do prazo prescricional, de acordo com o art. 202, VI, do Código Civil.
Cumpra-se.
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Intimem-se.
Arquive-se.
Uruguaiana, 06 de agosto de 2019.
Ramiéli Magalhães Siqueira
Juíza Eleitoral em Substituição - 57ªZE

59ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 049/2019 - 59 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-76.2019.6.21.0059
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA LIMA DE AZEVEDO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - VIAMÃO (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844 E TAMI
TEIXEIRA ASO-OAB 56543)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE GOMES MELLO E TATIANE NUNES DE ABREU (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
VISTOS.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de Viamão, referente ao exercício de 2018, entregues
tempestivamente em 09/04/2019.
Foi publicado o Edital nº 009/2019 em 08/05/2019, sendo que transcorreu "in albis" o prazo para impugnação.
O Exame da Prestação de Contas (fls. 66-67) apontou irregularidades, sobre as quais o partido se manifestou, juntando documentos (fls. 7584).
A unidade técnica manifestou-se, então, pela aprovação das contas (fl. 85).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 87-88).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que estão regulares, ensejando a aprovação.
No que tange às condições de aceitabilidade das contas eleitorais, aponta-se:
a) o valor total das receitas foi de R$2.615,00 (dois mil seiscentos e quinze reais), sendo que não houve aporte de recursos de fundo público;
b) o valor total dos gastos foi de R$ 2.837,16 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos.).
Incidem, na situação em comento, o art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e o art. 30, inciso I, da Lei n. 9.504/97.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, APROVANDO as contas apresentadas pelo PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB de Viamão, referentes ao exercício de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Viamão, 09 de agosto de 2019
JULIANA LIMA DE AZEVEDO
Juíza Eleitoral da 059ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2019 - 59 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-16.2019.6.21.0059
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA LIMA DE AZEVEDO
PARTIDO(S) : PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VIAMÃO (ADV(S) ALEXANDRE DOS SANTOS LOPES-OAB 103365 E RAFAEL
LUÍS MOROSINI-OAB 28627)
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL LUIS MOROSINI E LUIS FRANCISCO BAUKE OSÓRIO (ADV(S) RAFAEL LUÍS MOROSINI-OAB 28627)
Vistos.
Tendo em conta o Parecer Conclusivo, INTIME-SE o órgão partidário e seus responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam
defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando
a sua relevância para o processo, conforme determina o art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Viamão, 09 de agosto de 2019
JULIANA LIMA DE AZEVEDO
Juíza Eleitoral da 059ª ZE
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64ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 94/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-81.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Novo Tiradentes
JUIZ ELEITORAL: MARCO AURÉLIO ANTUNES DOS SANTOS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) LUIZ GILBERTO GATTI -OAB 65594)
RESPONSÁVEL(S) : DAVI MARQUES DA SILVA E IRINEU FERNANDES (ADV(S) LUIZ GILBERTO GATTI -OAB 65594)
Vistos.
Considerando que em relatório de exame a Unidade Técnica verificou existência de irregularidades nas contas prestadas, determino a
intimação do órgão partidário e dos resposáveis para que se manifestem quanto ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo juntar
documentos, na forma do art. 35, § 3º, I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Findo o prazo, retorne os autos à Unidade Técnica para o prosseguimento do exame das contas e emissão de parecer conclusivo.
Rodeio Bonito, 12 de agosto de 2019
MARCO AURÉLIO ANTUNES DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 064ª ZE

65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 88/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-95.2019.6.21.0065
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Canela
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) FABIANO DE ABREU FAES-OAB 79337)
RESPONSÁVEL(S) : OSMAR JOSÉ ZANGALI BONETTO E CARLOS EDUARDO SILVA LOPES (ADV(S) FABIANO DE ABREU FAES-OAB
79337)
Rh.
Intime-se o partido e seus responsáveis para complementar a documentação apontada no Exame Preliminar, no prazo de vinte dias, nos
termos do art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dil.
Canela, 09 de agosto de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE
"EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.546/2017, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.546/2017);
Demonstrativo de Obrigações a Pagar (art. 29, XII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Demonstrativo de Contribuições Recebidas (art. 29, XVI da Resolução TSE n. 23.546/17);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE n.
23.546/17).
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Canela, 08 de agosto de 2019.
À consideração da EXMA. Sra. Juíza Eleitoral
GISELE SCHELL
Examinadora Portaria 03/2018."
NOTA DE EXPEDIENTE N. 89/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-43.2019.6.21.0065
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) PAULA C MIRANDA SCHAUMLOFFEL-OAB 34971)
RESPONSÁVEL(S) : JEFERSON BENETTI E MARTA LIEGE HAHN (ADV(S) PAULA C MIRANDA SCHAUMLOFFEL-OAB 34971)
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Visto, etc.
Intime-se o partido e seus responsáveis para manifestação e/ou juntada de documentos, conforme apontamentos do Relatório de Exame da
Prestação de Contas, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 35 § 3º, inciso I da Res. TSE 23.546/2017.
Diligências.
Canela, 09 de agosto de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE
" EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/1995 e a Resolução TSE n. 23.546/2017, esta unidade técnica se manifesta na forma do art. 35
sobre o exame da prestação de contas do partido acima nominado.
I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira
Quanto ao cumprimento da Lei 9.096/1995 e da Resolução TSE n. 23.546/2017 e aos aspectos de natureza financeira, foi observado o
seguinte:
1.1 Observa-se que a agremiação não apresentou as seguintes peças, solicitadas no exame preliminar (fls. 43), indispensáveis para a
publicidade e aferição da validade das informações:
a) Balanço Patrimonial ( art. 4º da Res. TSE 23.546/2017;
b) Demonstrativo de Resultados (art. 4º da Res. TSE 23.546/2017);
c) comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil (art. 29, I e 66 da Resolução TSE 23.546/2017).
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
2.1 Conforme documentação apresentada, além de consultas ao site do sítio do Tribunal Superior Eleitoral, não houve aplicação ou
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III. Das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada.
3.1 Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, não foram observadas receitas de origem
não identificada ou recursos de fontes vedadas.
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários.
4.1 Receitas cujos doadores/contribuintes declarados pela agremiação não coincidem com os extratos bancários:
Conforme acima exposto, nos termos dos artigos 7º e 8º, § 2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, as contas bancárias dos partidos políticos
somente podem receber doações ou contribuições que contenham o CPF ou o CNPJ dos doadores ou contribuintes devidamente identificados.
Ocorre que, analisando os extratos bancários do Partido em exame, verificou-se que, em alguns casos, não há coincidência entre a
identificação constante no Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas (fls. 28) e os créditos identificados nos extratos bancários (fls.
48), alcançando o montante de R$ 180,00, conforme tabela abaixo:

30/4/18 CRÉDITO

180,00

CONTRIBUINTE DE
ACORDO COM O
DEMONSTRATIVO DE
CONTRIBUIÇÕES
RECEBIDAS

JORGE LUIS DRUMM

CPF CONSTANTE
NO
DEMONSTRATIVO
DE
CONTRIBUIÇÕES
RECEBIDAS

45544727015

CPF
NOME CONSTANTE
CONSTANTE
NA RECEITA
NO
FEDERAL DO
EXTRATO
BRASIL, DE ACORDO
BANCÁRIO
COM O CPF
REGISTRADO NO
EXTRATO

16909194004

LUIZ ANTONIO
BARBACOVI

13

28

DOCUMENTO DA RECEITA FEDERAL

HISTÓRICO VALOR
R$

LISTAGEM DOADORES

DATA

EXTRATO BANCÁRIO

Receitas cujos doadores/contribuintes declarados pela agremiação não coincidem com os extratos bancários

48

Total R$ 180,00
A falha representa inconsistência grave que afeta a confiabilidade das contas, denota falta de adequação das informações prestadas pela
agremiação e prejudica a aplicação dos procedimentos técnicos de exame.
V. Da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995.
Na análise da observância dos limites previstos no art. 44 da lei nº 9.096/95 quanto à utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário
verificou-se que:
5.1 Conforme documentação apresentada e consulta ao site do TSE, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos.
6.1 Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, com base nas características qualitativas das informações
prestadas pela agremiação partidária, utilizando-se atributos de relevância e materialidade, não restaram as falhas referentes às despesas
relatadas nos itens II e III deste exame.
6.2) Quanto as receitas oriundas de outros recursos, restaram as falhas apontadas no(s) itens I e IV deste relatório de exame.
Sendo assim, considerando os apontamentos deste exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência em conformidade com o art. 35, § 3º, I
da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 30 dias, para posterior emissão de
parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução.
À consideração superior.
Canela, 07 de agosto de 2019.
Gisele Schell - Examinadora Portaria 03/2018."
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66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 089/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 76-02.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ADEMIR VALENTIM DE SOUZA-OAB 33527)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA EUNICE DIAS WOLF E MARTA ROMANA VALMORBIDA RUFATTO
Vistos.
Considerando o Parecer de fls. 152/153, intime-se o Partido e seus responsáveis para que complementem a documentação, na forma do art.
34, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, no prazo de 20 (vinte) dias.
Cumpra-se.
Canoas, 09 de agosto de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 090/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 76-65.2019.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - ELEIÇÕES DE 2012 - DIREITO ELEITORAL - CANDIDATO - PPS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
CANDIDATO(S) : ANTÔNIO LEONE PRATI BANDEIRA (ADV(S) RODRIGO AULER DA ROCHA-OAB 94504)
Vistos.
Determino, conforme art. 742, incisos I a IV, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral:
- a juntada dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo
Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
- a imediata publicação de edital para que qualquer partido, candidato ou coligação, o MPE, bem como qualquer outro interessado, possa
impugná-la no prazo de 3 (três) dias;
- Vista ao analista para as providências do inciso IV do presente artigo.
Cumpra-se.
Canoas, 09 de agosto de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 172/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-71.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: São Jorge
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SÃO JORGE (ADV(S) ARQUIMEDES COSER-OAB 60785)
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL RICHETTI E CLOVIS RICHETTI (ADV(S) ARQUIMEDES COSER-OAB 60785)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São Jorge/
RS.
A agremiação apresentou, em 09/05/2019, declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza.
Publicado o Edital n. 20/2019 no DEJERS (fl. 14), não houve impugnações (fl.15v).
Foi expedido Relatório de Exame, pela unidade técnica, nos moldes do art. 45, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl.18) certificando a
inexistência de conta-corrente, de extratos bancários e de recibos eleitorais emitidos, bem como ausência de recursos recebidos do fundo
partidário.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl.19).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cumpre referir que a agremiação não apresentou as contas partidárias relativas ao exercício 2017 o que importa a suspensão
do repasse de cotas do fundo partidário, enquanto permanecer a omissão, conforme sentença prolatada no processo de omissão
correspondente - pc nº 41-15.2018.6.21.0075.
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Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São Jorge/RS, por meio de declaração de
ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada intempestivamente pelo partido e instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Diante da ausência de impugnação, bem como pelas manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral acerca da
regularidade das contas, impõe-se considerar, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas deste exercício, remanescendo,
entretanto, a suspensão de cotas do fundo partidário.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, com fundamento no art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017 e demais disposições legais e regulamentares pertinentes,
DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO da declaração, considerando, para todos os efeitos, prestadas e APROVADAS as contas
apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São Jorge/RS, sem, contudo, afastar a suspensão de cotas do fundo partidário
determinada no exercício precedente.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Nova Prata, 09 de agosto de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE

77ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 85/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CART - 44-27.2019.6.21.0077
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUIZ ELEITORAL: DANIEL PAIVA CASTRO
DEPRECANTE(S) : CARTÓRIO ELEITORAL DA 156ª ZE - PALMARES DO SUL - RS
DEPRECADO(S) : CARTÓRIO ELEITORAL DA 77ª ZE - OSÓRIO - RS
Vistos.
Para o cumprimento do objeto deprecado, inquirição da testemunha RUI CARLOS LANG, designo audiência para o dia 01/10/2019, às 13h
45min.
Intimem-se.
Comunique-se o Juízo Deprecante.
D.L.
Osório, 09 de agosto de 2019
DANIEL PAIVA CASTRO
Juiz Eleitoral da 077ª ZE

90ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 90ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 44-85.2019.8.21.0090
PROTOCOLO: 30.045/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: ELDORADO DO SUL/RS
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO: DEMOCRATAS DE ELDORADO DO SUL/RS.
Responsáveis: Jaime Ricardo Conzatti e Ediceia Wilhelm.
Trata-se de expediente instaurado em razão da omissão na apresentação das contas do Democratas de Eldorado do Sul/RS.
1. Notificados os responsáveis do órgão partidário no exercício financeiro de 2018, Jaime Ricardo Conzatti e Ediceia Wilhelm, o prazo para a
apresentação das contas decorreu sem manifestação das partes. Dessa forma, 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 as revéis intervirem no processo em qualquer fase, recebendo-o no ato em que se encontrar (artigo 346, caput e §
único do CPC).
2. Ainda, ante o decurso do prazo para a apresentação das contas, determino, na forma das alíneas "a" e "b" do inciso III do artigo 30 da
Resolução TSE n. 23.546/2017 o seguinte:
2.1. A imediata suspensão do repasse de cotas do fundo partidário; 2.2. A autuação do presente expediente e que sejam realizados, pelo
Cartório, os procedimentos previstos no artigo 30, inciso IV, alíneas "a" e "b" da Resolução TSE n. 23.546/2017, com posterior vista dos autos
ao Ministério Público Eleitoral: a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art.
6º ;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as alíneas a e b.
Guaíba, 12 de agosto de 2019.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Patrícia Antunes Laydner
Juíza Eleitoral da 090ª ZE/RS
NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 90ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 45-70.2019.8.21.0090
PROTOCOLO: 30.047/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: ELDORADO DO SUL/RS
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DE ELDORADO DO SUL/RS.
Responsáveis: Julio Cesar Santos da Cunha e Carlos Augusto Chaves Pla
Trata-se de expediente instaurado em razão da omissão na apresentação das contas do Partido Trabalhista Cristão de Eldorado do Sul/RS.
1. Notificados os responsáveis do órgão partidário no exercício financeiro de 2018,Julio Cesar Santos da Cunha e Carlos Augusto Chaves Pla,
o prazo para a apresentação das contas decorreu sem manifestação das partes. Dessa forma, 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 as revéis intervirem no processo em qualquer fase, recebendo-o no ato em que se encontrar (artigo
346, caput e § único do CPC).
2. Ainda, ante o decurso do prazo para a apresentação das contas, determino, na forma das alíneas "a" e "b" do inciso III do artigo 30 da
Resolução TSE n. 23.546/2017 o seguinte:
2.1. A imediata suspensão do repasse de cotas do fundo partidário; 2.2. A autuação do presente expediente e que sejam realizados, pelo
Cartório, os procedimentos previstos no artigo 30, inciso IV, alíneas "a" e "b" da Resolução TSE n. 23.546/2017, com posterior vista dos autos
ao Ministério Público Eleitoral: a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art.
6º ;
b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as alíneas a e b.
Guaíba, 12 de agosto de 2019.
Patrícia Antunes Laydner
Juíza Eleitoral da 090ª ZE/RS
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-41.2019.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (ADV(S) GUILHERME ALEXSANDER DA TRINDADE-OAB 14063)
RESPONSÁVEL(S) : JOEL DA SILVA MARQUES E LEOPOLDO LUIZ AREND (ADV(S) GUILHERME ALEXSANDER DA TRINDADE-OAB
14063)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido
Republicano da Ordem Social de Guaíba/RS subscrita pelos responsáveis financeiros Joel da Silva Marques e Leopoldo Luiz Arend, presidente
e tesoureiro da agremiação partidária, respectivamente.
Publicado o Edital de Publicação n. 015/2019 (fl. 07) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 08), transcorrendo o prazo para
impugnação in albis (fl. 08).
Realizado o exame pelo servidor designado, foi constatada a ausência de movimentação financeira em extratos bancários, de emissão de
recibos eleitorais e de informações sobre eventual recebimento ou repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 09).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como prestadas e aprovadas (fl. 10).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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), podendo os órgãos diretivos municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
apresentarem Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 4º deste mesmo artigo. A declaração de ausência de
movimentação financeira está regulamentada no art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a medida
que se impõe.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo PRESTADAS E APROVADAS as contas do Partido Republicano da Ordem Social de Guaíba/RS, apresentadas por Joel da
Silva Marques e Leopoldo Luiz Arend, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução
TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Guaíba, 09 de agosto de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-56.2019.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE (ADV(S) ADRIANA HOLZMANN DE ALMEIDA-OAB 42457)
RESPONSÁVEL(S) : PAULA HOLZMANN DE ALMEIDA E ANDRÉ HORAK (ADV(S) ADRIANA HOLZMANN DE ALMEIDA-OAB 42457)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Rede
Sustentabilidade de Guaíba/RS subscrita pelos responsáveis financeiros Paula Holzmann de Almeida e André Horak, presidente e
tesoureiro da agremiação partidária, respectivamente.
Publicado o Edital de Publicação n. 015/2019 (fl. 07) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 08), transcorrendo o prazo para
impugnação in albis (fl. 08).
Realizado o exame pelo servidor designado, foi constatada a ausência de movimentação financeira em extratos bancários, de emissão de
recibos eleitorais e de informações sobre eventual recebimento ou repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 09).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como prestadas e aprovadas (fl. 10).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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), podendo os órgãos diretivos municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
apresentarem Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 4º deste mesmo artigo. A declaração de ausência de
movimentação financeira está regulamentada no art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a medida
que se impõe.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo PRESTADAS E APROVADAS as contas do Rede Sustentabilidade de Guaíba/RS, apresentadas por Paula Holzmann de
Almeida e André Horak, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n.
23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Guaíba, 09 de agosto de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-11.2019.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE (ADV(S) ADRIANA HOLZMANN DE ALMEIDA-OAB 42457)
RESPONSÁVEL(S) : PAULA HOLZMANN DE ALMEIDA E ANDRÉ HORAK (ADV(S) ADRIANA HOLZMANN DE ALMEIDA-OAB 42457)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada pelo Rede
Sustentabilidade de Guaíba/RS subscrita pelos responsáveis financeiros Paula Holzmann de Almeida e André Horak, presidente e
tesoureiro da agremiação partidária, respectivamente.
Publicado o Edital de Publicação n. 015/2019 (fl. 11) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 12), transcorrendo o prazo para
impugnação in albis (fl. 12).
Realizado o exame pelo servidor designado, foi constatada a ausência de movimentação financeira em extratos bancários, de emissão de
recibos eleitorais e de informações sobre eventual recebimento ou repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 13).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como prestadas e aprovadas (fl. 14).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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), podendo os órgãos diretivos municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
apresentarem Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 4º deste mesmo artigo. A declaração de ausência de
movimentação financeira está regulamentada no art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a medida
que se impõe.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo PRESTADAS E APROVADAS as contas do Rede Sustentabilidade de Guaíba/RS, apresentadas por Paula Holzmann de
Almeida e André Horak, relativas ao exercício financeiro de 2017, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n.
23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
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Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Guaíba, 09 de agosto de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 068/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-33.2019.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543)
RESPONSÁVEL(S) : DAGOBERTO LIMA MOTA (ADV(S) GUILHERME ALEXSANDER DA TRINDADE-OAB 14063), JULIO CESAR DA
SILVA CARVALHO (ADV(S) TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido
Republicano Brasileiro de Guaíba/RS subscrita pelos responsáveis financeiros Julio Cesar da Silva Carvalho e Dagoberto Lima Mota,
presidente e tesoureiro da agremiação partidária, respectivamente.
Publicado o Edital de Publicação n. 018/2019 (fl. 08) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 09), transcorrendo o prazo para
impugnação in albis (fl. 09).
Realizado o exame pelo servidor designado, foi constatada a ausência de movimentação financeira em extratos bancários, de emissão de
recibos eleitorais e de informações sobre eventual recebimento ou repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 09).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como prestadas e aprovadas (fl. 11).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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), podendo os órgãos diretivos municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
apresentarem Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 4º deste mesmo artigo. A declaração de ausência de
movimentação financeira está regulamentada no art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a medida
que se impõe.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo PRESTADAS E APROVADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro de Guaíba/RS, apresentadas por Julio Cesar da
Silva Carvalho e Dagoberto Lima Mota, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução
TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Guaíba, 09 de agosto de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 069/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-86.2019.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Eldorado do Sul
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) JULIANA VASCONCELOS PAIM DA SILVA-OAB 110444)
RESPONSÁVEL(S) : LODEAR CARLOS HAHN E MIGUEL CARVALHO (ADV(S) JULIANA VASCONCELOS PAIM DA SILVA-OAB 110444)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Movimento
Democrático Brasileiro de Eldorado do Sul/ subscrita pelos responsáveis financeiros Lodear Carlos Hahn e Miguel Carvalho, presidente e
tesoureiro da agremiação partidária, respectivamente.
Publicado o Edital de Publicação n. 015/2019 (fl. 08) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 09), transcorrendo o prazo para
impugnação in albis (fl. 09).
Realizado o exame pelo servidor designado, foi constatada a ausência de movimentação financeira em extratos bancários, de emissão de
recibos eleitorais e de informações sobre eventual recebimento ou repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 10).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como prestadas e aprovadas (fl. 11).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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), podendo os órgãos diretivos municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
apresentarem Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 4º deste mesmo artigo. A declaração de ausência de
movimentação financeira está regulamentada no art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a medida
que se impõe.
III - DISPOSITIVO:
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Isso posto, julgo PRESTADAS E APROVADAS as contas dos Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Eldorado do Sul, apresentadas por
Lodear Carlos Hahn e Miguel Carvalho, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução
TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Guaíba, 09 de agosto de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-04.2019.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - Órgão Diretivo Municipal
PROCEDÊNCIA: Eldorado do Sul
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) JULIANA VASCONCELOS PAIM DA SILVA-OAB 110444)
RESPONSÁVEL(S) : LODEAR CARLOS HAHN E MIGUEL CARVALHO (ADV(S) JULIANA VASCONCELOS PAIM DA SILVA-OAB 110444)
Trata-se de prestação de contas, acerca dos recursos arrecadados e aplicados nas Eleições de 2018, apresentada pelo Movimento
Democrático Brasileiro, do município de Eldorado do Sul-RS, e pelos seus responsáveis financeiros Lodear Carlos Hahn e Miguel Carvalho.
Publicado o Edital de Publicação 016/2019, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, o prazo para impugnação decorreu in albis.
O servidor designado para exame das contas elaborou parecer técnico conclusivo do exame das contas, apontando falhas que não
comprometem a regularidade das contas, concluindo pela aprovação com ressalvas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relato.
Os partidos políticos, sem prejuízo da prestação de contas anual, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente
em campanha, ou de sua ausência, conforme previsão do art. 49, I, da Resolução TSE 23.553/2017.
Compulsando os autos, não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
apresentadas. Entretanto, a análise técnica apontou as seguintes falhas: - houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art.
50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017); - prestação de contas entregue em 27/06/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º,
da Resolução TSE nº 23.553/2017; - não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação
de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.553/2017; - os extratos bancários não foram apresentados.
No entanto, em que pese o descumprimento do comando normativo, há que se ressaltar, que a análise das contas não restou prejudicada,
tampouco comprometida a sua confiabilidade, tendo em vista que sequer houve a contabilização de recursos financeiros na campanha.
Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro de Eldorado do Sul, relativas às
Eleições 2018, nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Guaíba, 09 de agosto de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 071/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 16-20.2019.6.21.0090
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL - Prestação de Contas - De Órgão Partidário ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Eldorado do Sul
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) EDEMAR PEREIRA MIRANDA JUNIOR-OAB 78704)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO GOMES E ADEMIR ANTÔNIO MARQUES
Vistos.
Trata-se de requerimento de regularização de contas não prestadas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Eldorado do
Sul/RS, relativa as eleições de 2018.
Publicado o Edital de Publicação n. 016/2019, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, o prazo para impugnação decorreu in albis.
O servidor designado elaborou parecer técnico conclusivo do exame das contas, apontando falhas que não comprometem a regularidade das
contas, concluindo pela aprovação com ressalvas (fl.38).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 41).
O requerimento de regularização de contas não prestadas está previsto no artigo 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que o partido não recebeu recursos de origem não identificada ou de fonte vedada. Ainda, não há, nos
presentes autos, notícias de impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário, motivo pelo qual a regularização
da situação de inadimplência do órgão partidário, relativa as eleições, é medida que se impõe.
Ante o exposto, declaro REGULARIZADA a situação de inadimplência do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Eldorado do Sul/
RS, relativa às eleições 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para a regularização da suspensão do registro de
anotação do órgão de direção municipal, caso não esteja por outro motivo suspenso.
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Com o cumprimento das diligências, arquive-se.
Guaíba, 09 de agosto de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 072/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 40-48.2019.6.21.0090
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL - Prestação de Contas - De Órgão Partidário ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (ADV(S) GUILHERME ALEXSANDER DA TRINDADE-OAB 114063)
RESPONSÁVEL(S) : JOEL DA SILVA MARQUES E LEOPOLDO LUIZ AREND (ADV(S) GUILHERME ALEXSANDER DA TRINDADE-OAB
114063)
Vistos.
Trata-se de requerimento de regularização de contas não prestadas do Partido Republicano da Ordem Social de Guaíba/RS, relativa as
eleições de 2018.
Publicado o Edital de Publicação n. 017/2019, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, o prazo para impugnação decorreu in albis.
O servidor designado elaborou parecer técnico conclusivo do exame das contas, apontando falhas que não comprometem a regularidade das
contas (fl. 11).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 13).
O requerimento de regularização de contas não prestadas está previsto no artigo 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Da análise dos autos, verifica-se que o partido não recebeu recursos de origem não identificada ou de fonte vedada. Ainda, não há, nos
presentes autos, notícias de impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário, motivo pelo qual a regularização
da situação de inadimplência do órgão partidário, relativa as eleições, é medida que se impõe.
Ante o exposto, declaro REGULARIZADA a situação de inadimplência do Partido Republicano da Ordem Social de Guaíba/RS, relativa às
eleições 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para a regularização da suspensão do registro de
anotação do órgão de direção municipal, caso não esteja por outro motivo suspenso.
Com o cumprimento das diligências, arquive-se.
Guaíba, 09 de agosto de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 22-21.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - EXERCICIO 2017
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ ANTÔNIO GARCIA VELEDA E STELLA ADRIANA MORAIS AFONSO (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB
79730)
Vistos e examinador os autos.
Trata-se de requerimento de regularização de contas partidárias apresentado pelo Partido dos Trabalhadores – PT do município de Herval-RS,
referente ao exercício financeiro de 2017.
As referidas contas anuais do Partido dos Trabalhadores foram julgadas não prestadas em sentença exarada nos autos do processo nº 1903.2018.6.21.0092, cuja decisão transitou em julgado em 24/01/2019. Foram aplicadas as penalidades de suspensão do recebimento das
cotas do Fundo Partidário e da anotação do registro do partido até que fosse regularizada a omissão na prestação.
Recebido o requerimento por meio de “Declaração de Ausência de Movimentação Financeira”, verificou-se que partido e os seus
representantes encontram-se devidamente representados por defensor constituído, conforme procuração juntada aos autos (fls. 04-05).
Publicado o EDITAL 08/2019 no DEJERS n.º 102/2019 (fl. 09), foi dada publicidade sobre a prestação de contas e abriu-se prazo de 03 (três)
dias para impugnação. O prazo legal transcorreu sem impugnação, conforme certidão de fl. 10.
Realizado o exame de contas e as certificações a que se referem a Resolução TSE n. 23.546/2017, a Unidade Técnica responsável
pelo Exame constatou a existência de movimentação financeira, contrariando a “Declaração de Ausência de Movimentação” apresentada (fl.
12-13). Baixaram-se os autos em diligência e o partido foi intimado para sanar as irregularidades, ocasião em que se manteve inerte, conforme
certidão de fl. 17v.
Elaborado Parecer Conclusivo, a Unidade Técnica opinou pela não regularização das contas do partido (fl. 18). O Ministério Público Eleitoral
também manifestou-se pela não regularização, nos termos do art. 46, IV, "a" e "b" da Resolução aplicável (fl. 19).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
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Os órgão partidários que tiveram suas contas julgadas como não prestadas, em sede de decisório transitado em julgado, podem requerer a
regularização da situação de inadimplência objetivando o levantamento das consequências decorrentes da omissão, conforme dispõe o § 1º do
art. 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
"Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber."
No caso em tela, o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores de Herval – cujas contas referentes ao Exercício Financeiro de 2017 já
haviam sido julgadas não prestadas – requereu, mediante a apresentação de “Declaração de Ausência de Movimentação Financeira”, a
regularização da situação de omissão.
Ocorre que, compulsando os autos e os sistemas eleitorais disponíveis, constatou-se a existência de movimentação financeira em conta
bancária de titularidade do partido, conforme comprovado na certidão de fl. 12 e no extrato de fl. 13.
Uma vez constatada a movimentação financeira, a prestação de contas foi convertida para o rito ordinário do art. 31 da referida Resolução,
ocasião em que o partido foi intimado para apresentar as peças e demonstrativos faltantes, mas manteve-se inerte conforme certidão de fl.
17v.
Não havendo elementos essenciais para a análise das contas – seguindo o parecer ministerial – a não regularização e a consequente
manutenção das contas como não prestadas, com todas as sanções anteriormente impostos, é medida que se impõe, nos termos do art. 46,
inciso IV, alíneas “a” e “b”, da Resolução TSE 23.546/2017.
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros."
Isso posto, DECLARO NÃO REGULARIZADA a omissão da prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores – PT de HERVAL/
RS, fulcro o artigo 46, IV, “a” e“b” da Resolução TSE 23.546/2017, mantendo-se todas as sanções anteriormente impostas, ante os
fundamentos consignados.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se o partido e os responsáveis, através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intimem-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as comunicações e anotações de praxe.
Arroio Grande, 09 de agosto de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-46.2015.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2014 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) LUÍS OSÓRIO GALHO-OAB 30978)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTOPHER DOS SANTOS, JOSIANE NUNES LIMA, GABRIEL BEZERRA SANTOS E MADELAINE ANDREULHETE
MENDES
Vistos.
Considerando o teor da petição de fl. 252 – a qual traz aos autos os comprovantes de recolhimento das parcelas devidas ao Tesouro Nacional
– intime-se a parte exequente (Advocacia-Geral da União), com envio dos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da
quitação dos valores devidos e eventual extinção da obrigação.
Diligências legais.
Arroio Grande, 09 de agosto de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE

107ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 096/2019 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-13.2019.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - 2018 - SÃO MARTINHO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Augusto
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RESPONSÁVEL(S) : LIRIO VILIBALDO JUSTEN E ANDRE LUIZ JUNG
Vistos.
Tendo em vista a certidão de fl. 16, que noticia a ausência de manifestação dos representantes do órgão partidário, após a realização de
intimação para apresentarem procuração constituindo advogado (fls 11 e 15), decreto a revelia do Partido dos Trabalhadores de São MartinhoRS 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, 12 de agosto de 2019
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 13 de Agosto de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 149, Página: 41

PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2019 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-28.2019.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - 2018 - INHACORÁ - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Augusto
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : EVERALDO BUENO ROLIM E VALMIR JOSE MACHADO CAVALHEIRO
Vistos.
Tendo em vista a certidão de fl. 17, que noticia a ausência de manifestação dos representantes do órgão partidário, após a realização de
intimação para apresentarem procuração constituindo advogado (fl. 16), decreto a revelia do Partido Trabalhista Brasileiro de Inhacorá-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, 12 de agosto de 2019
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE

118ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-53.2019.6.21.0118
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Ivoti
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO E JOSE´FRANCISCO SOARES SPEROTTO
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de processo de não prestação de contas, em relação ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Ivoti/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 do partido e aos seus responsáveis, 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.
A unidade técnica constatou a inexistência de movimentação nos 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 (fl. 15).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 16).
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 Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Ivoti/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 Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Ivoti/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.
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.
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Estância Velha, 08 de agosto de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-38.2019.6.21.0118
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Estância Velha
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO DENILSON BARBOSA DA SILVA E SANDRO AURI VITÓRIA DOS SANTOS
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de processo de não prestação de contas, em relação ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB 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 do partido e aos seus responsáveis, 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.
A unidade técnica constatou a inexistência de movimentação nos 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 (fl. 12).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 13).
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 Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB 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 Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB 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.
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, 08 de agosto de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 118 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-23.2019.6.21.0118
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Estância Velha
JUÍZA ELEITORAL: REBECCA ROQUETTI FERNANDES
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA E ROBERTO HENKE
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de processo de não prestação de contas, em relação ao Partido Republicano Brasileiro - PRB 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 do partido e aos seus responsáveis, 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 (fl. 13).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pelo julgamento das contas como não prestadas (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 Republicano Brasileiro - PRB 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 Republicano Brasileiro - PRB 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.
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, 08 de agosto de 2019
REBECCA ROQUETTI FERNANDES
Juíza Eleitoral da 118ª ZE

120ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.59/2019 - 120ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 28-41.2019.6.21.0120
Partido: Partido Democrático Trabalhista de Horizontina/RS
ADV: Cassio Sturm Soares - OAB/RS 114303
Responsáveis: Henrique José da Silva e Valdecir Sost Bobato
ADV: Cassio Sturm Soares - OAB/RS 114303
Vistos.
O presente recurso apresenta efeito suspensivo, conforme preconiza o art. 761, parágrafo único, inciso II, da CNJE.
No tocante ao juízo de retratação postulado pelos recorrentes, incumbe salientar que que tal juízo pressupõe a existência de contrarrazões
apresentadas pela adversa àquela que interpôs o recurso, em homenagem ao princípio do contraditório, como já firmado na jurisprudência do
TSE1.
No caso em tela, não há parte adversa ao órgão partidário, uma vez que o Ministério Público Eleitoral apenas manifestou-se como custos legis.
Por não ser parte no feito, torna-se despicienda a intimação do Ministério Público Eleitoral atuante perante este juízo para contrarrazões. Por
conseguinte, em não havendo contrarrazões, torna-se inviável o juízo de retratação invocado pelos recorrentes.
Deste modo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para a realização do juízo de admissibilidade e posterior julgamento
do recurso, na forma do art. 294 da CNJE.
Em 09/08/2019.
Danilo José Schneider Júnior,
Juiz Eleitoral
1Por todos, cite-se o RMS nº 5698, publicado em 31/03/2015, de Relatoria do Min. Admar Gonzaga.

132ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 22/2019
O Doutor ALEJANDRO CESAR RAYO WERLANG, Juíz Eleitoral da 132ª Zona de Seberi-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida General Flores da
Cunha, nº 1467, Bairro Centro, em Seberi-RS, que foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 dos seguintes
diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
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PT – Seberi - RS;
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Seberi-RS, 09 de agosto de 2019.
Eu, Ilone Maria Ferlin, Chefe de Cartório da 132ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ALEJANDRO CESAR RAYO WERLANG,
Juíz Eleitoral.

143ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 028/2019
A Exma. LÚCIA RECHDEN LOBATO, Juíza Eleitoral da 143ª Zona de Cachoeirinha-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 Manata 690, sala 104,
Fórum, Princesa Isabel, em Cachoeirinha-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da
Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial
relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Processo n.º 25-17.2019.6.21.0143 (Prot. 19.822/2019)
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Cachoeirinha/RS;
Nilo Moraes – Presidente MDB (01/01 a 31/12/18);
Vitor Hugo da Silva Medeiros – Tesoureiro MDB (01/01 a 31/12/18).
Adv. Andre Lima de Moraes (OAB/RS 40.364)
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Excelentíssima Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no local de costume.
Cachoeirinha-RS, 13 de agosto de 2019.
Eu, Carlos Marcelo da Silveira, Chefe do Cartório Eleitoral nesta 143ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LÚCIA RECHDEN LOBATO,
Juíza Eleitoral.

148ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-21.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Ponte Preta
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : CLEOMAR SANTA CATARINA E DARLAN ZAPPANI (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT de Ponte Preta/RS, referente ao exercício financeiro
de 2018.
A agremiação apresentou as contas em 03 de julho de 2019.
No dia 17 de julho de 2019 foi publicado, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, o Edital n. 027/2019, dando
publicidade à prestação de contas, (fl. 48), conforme determinação do §1º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 31, § 1º da supracitada resolução, teve vista dos autos, manifestando-se pelo prosseguimento
do feito (fl. 49).
Com o decurso do prazo do edital sem impugnações (fl. 51), os autos foram encaminhados para análise da unidade técnica, que emitiu
relatório conclusivo opinando pela aprovação das contas (fl. 52).
O Ministério Público Eleitoral, seguindo o mesmo entendimento, manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 54).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores - PT de Ponte Preta/RS, relativas ao exercício de
2018.
O partido instruiu o processo com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, e não houve impugnação das contas pelas
demais agremiações partidárias.
O parecer técnico não constatou a existência de irregularidades ou impropriedades, motivo pelo qual opinou pela aprovação da prestação de
contas.
O Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, exarou parecer pela aprovação das contas.
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ANTE O EXPOSTO, JULGO REGULARES as contas apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores - PT de Ponte Preta/RS, relativas ao
exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Erechim, 09 de agosto de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE

149ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 36/2019
A Doutora GRAZIELLA CASARIL, Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua da Constituição Federal,
nº 98, sala 01, em Igrejinha, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativo à Prestação de
Contas Anual – Exercício 2018, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB
de Igrejinha/RS.
PROCESSO: 27-66.2019.6.21.0149
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, mandou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral publicar o presente Edital,
afixado no local de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Igrejinha em 09 de agosto de 2019. Eu, Kelly Vanessa Stobbe, Chefe de Cartório, subscrevo.
GRAZIELLA CASARIL
Juíza Eleitoral da 149ª ZE

151ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 019/2019 - 151ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora Uda Roberta Doederlein Schwartz, MM.ª. Juíza Eleitoral da 151 ª Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este Juízo, situado na Rua Cel. Araújo Ribeiro, n.
296, em Barra do Ribeiro, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4º da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativas às Prestações de Contas
Anuais do exercício financeiro de 2018, do órgão partidário relacionado abaixo.
OBJETO: Publicação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – MARIANA PIMENTEL
Presidente: CAROLINE DOMBROWSKI DA SILVA
Tesoureiro: GILBERTO LUÍS GONSIOROSKI
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro pelo
órgão partidário no período relativo ao exercício financeiro.
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.
Dado e passado nesta cidade, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove. Eu, Evandro Amengual Vaz, Chefe de Cartório,
subscrevo.
UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ,
Juíza Eleitoral da 151ª Zona-RS.

152ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 30/2019
A Excelentíssima Senhora, Doutora CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA, MM. Juíza Eleitoral, em substituição, na 152ª Zona, CARLOS
BARBOSA, Circunscrição do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, perante este juízo, situado na Rua Rui Barbosa, 126 – Sala
208, em Carlos Barbosa, que encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos temos do art. 32, § 4º da Lei n. 9.096/95 e
arts. 28, §2º, e 45 da Resolução TSE n. 23.546/2015, as Prestações de Contas Anuais sem movimentação financeira – Exercício 2018, do
diretório municipal.
OBJETO: Ausência de Movimentação Financeira do seguinte partido político:
Carlos Barbosa: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.
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PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação sob forma de “petição”
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E para que se chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai
afixado no lugar de costume.
Carlos Barbosa, 13 de agosto de 2019.
Eu, Afrânio Rita Rodrigues, Chefe de Cartório da 152ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA,
Juíza Eleitoral na 152ª Zona Eleitoral.

158ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2019 - 158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 41-23.2019.6.21.0158
Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores – PSTU – Diretório Municipal
Responsáveis: Luis Afonso Martins – Presidente e Regis Batista Ethur - Tesoureiro
ADV.: Daniela Maidana da Silva – OAB/RS 56019
ADV.: Rebeca de Oliveira Lima Monteiro – OAB/RS 7656
“PROCESSO: 41-23.2019.6.21.0158 CLASSE: PC
PROTOCOLO: 25.375/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2018
PRESTADOR: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Foi efetuada a verificação da autenticidade da prestação de contas no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, sendo que o número do
controle no sistema confere com o que consta nas peças apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos para complementar a prestação de contas apresentada:
1- Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
2- Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17);
3- Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
4- Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.546/17);
5- Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.546/2017, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.546/2017);
6- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
7- Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE
n. 23.546/17).
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
É o relatório. À consideração superior.
Porto Alegre, 09 de agosto de 2019.
Cristina Leiria de Vasconcellos,
Técnica Judiciária Examinadora.”
“Rh.
Tendo em vista o Exame Preliminar retro, efetuado na prestação de contas apresentada, intime-se o órgão partidário a complementar a
documentação no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do § 3º do artigo 34 da Resolução TSE 23.546/2017.
Porto Alegre, 09 de agosto de 2019. GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI, Juíza Eleitoral.”

166ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-23.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cândido Godói
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PTB - CÂNDIDO GODÓI/RS (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
RESPONSÁVEL(S) : LEIA MARIA STIBBE E JAIR ABENTROTH (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
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Vistos.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de processo de prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – do Município de Cândido Godói–RS, exercício
financeiro de 2018, apresentada por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, (fl. 04), em cumprimento ao art. 28, §§
2° e 3° da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n° 05/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, em cumprimento ao disposto no art. 45, I, da Resolução TSE
n. 23.546/2017, tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl.07, verso).
Juntada, pelo cartório, fl. 08, a informação, obtida após consulta realizada ao banco de dados do TSE, no qual estão armazenados os extratos
bancários eletrônicos dos órgão partidários, disponibilizados pelas Instituições Bancárias, que não há extratos bancários eletrônicos para o
referido Partido.
Averiguado, pelo cartório, fl. 09, em cumprimento ao art. 45, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017, se houve a arrecadação de recursos
pela Comissão Provisória Municipal, foi feita consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual, módulo SPCA Cadastro, submenu “Recibos
de Doação”, não sendo localizado emissões de recibos no exercício financeiro 2018, portanto, em princípio, não houve arrecadação de
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza. Por fim, com o objetivo de aferir se ocorreu o recebimento de
recursos do Fundo Partidário por parte da Comissão Provisória Municipal, foram feitas consultas ao Sistema de Prestação de Contas Anual
(SPCA), módulo SPCA Cadastro, tendo sido consultadas as prestações de contas do Diretório Nacional e Estadual, não sendo localizados
repasses de recursos do Fundo Partidário para a Comissão Provisória Municipal.
O responsável pela análise técnica das contas se manifestou pela aprovação, (fl. 09).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, (fl. 11).
É O RELATÓRIO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas, até o dia 30 de abril do ano subsequente, ao juízo competente
da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º, da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser apresentada no prazo legal, preenchida de
acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue
fisicamente no Cartório Eleitoral e processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Destarte, o art. 45, I, II e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
Compulsando os autos, a veracidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, (fl. 04), está comprovada pela informação, fl.
08, e o Exame da Prestação de Contas, fl. 09, sendo que aquela indica que o Partido não tem conta bancária, enquanto que este atesta que
não houve a emissão de “recibos de doação recebida”, assim como não ocorreu repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário a Comissão
Provisória Municipal do PTB de Cândido Godói/RS. Cabendo considerar, para todos os efeitos, como regular e válida a presente Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas anuais do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – do Município de Cândido
Godói–RS, referente ao exercício financeiro de 2018, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-53.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cândido Godói
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PDT - CÂNDIDO GODÓI/RS (ADV(S) CARINA BACKES-OAB 96981)
RESPONSÁVEL(S) : CARLITO LUIS JARABIZA E MÁRIO DANZER (ADV(S) CARINA BACKES-OAB 96981)
Vistos.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de processo de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista – PDT – do Município de Cândido Godói–RS, exercício
financeiro de 2018, apresentada por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, (fl. 04), em cumprimento ao art. 28, §§
2° e 3°, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n° 05/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, em cumprimento ao disposto no art. 45, I, da Resolução TSE
n. 23.546/2017, tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl.07, verso).
Juntada, pelo cartório, fl. 08, a informação, obtida após consulta realizada ao banco de dados do TSE, no qual estão armazenados os extratos
bancários eletrônicos dos órgão partidários, disponibilizados pelas Instituições Bancárias, que não há extratos bancários eletrônicos para o
referido Partido.
Averiguada pelo cartório, fl. 09, em cumprimento ao art. 45, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a existência de arrecadação de
recursos pelo Diretório Municipal, foi feita consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual, módulo SPCA Cadastro, submenu “Recibos de
Doação”, não sendo localizadas emissões de recibos no exercício financeiro 2018, portanto, em princípio, não houve arrecadação de recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza. Por fim, com o objetivo de aferir se ocorreu o recebimento de recursos do
Fundo Partidário por parte do Diretório Municipal, foram feitas consultas ao Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), módulo SPCA
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Cadastro, tendo sido consultadas as prestações de contas do Diretório Nacional e Estadual, não sendo localizados repasses de recursos do
Fundo Partidário para o Diretório Municipal.
O responsável pela análise técnica das contas se manifestou pela aprovação, (fl. 09).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, (fl. 11).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas, até o dia 30 de abril do ano subsequente, ao juízo competente
da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º, da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser apresentada no prazo legal, preenchida de
acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue
fisicamente no Cartório Eleitoral e processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Destarte, o art. 45, I, II e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
Compulsando os autos, a veracidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, (fl. 04), está comprovada pela informação, fl.
08, e pelo Exame da Prestação de Contas, fl. 09, sendo que aquela indica que o Partido não tem conta bancária, enquanto que este atesta que
não houve a emissão de “recibos de doação recebida”, assim como não ocorreu repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário ao Diretório
Municipal do PDT de Cândido Godói/RS. Cabendo considerar, para todos os efeitos, como regular e válida a presente Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas anuais do Partido Democrático Trabalhista – PDT – do Município de Cândido
Godói–RS, referente ao exercício financeiro de 2018, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-68.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cândido Godói
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : MDB - CÂNDIDO GÓDOI/RS (ADV(S) SELINO BRESOLIN-OAB 16.282)
RESPONSÁVEL(S) : OSMAR MALLMANN (ADV(S) SELINO BRESOLIN-OAB 16.282), JANETE MARIA SELEPRIN KIELING (ADV(S) SELINO
BRESOLIN-OAB 16282)
Vistos.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de processo de prestação de contas anual do partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB – do Município de Cândido Godói–RS,
exercício financeiro de 2018, apresentada por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, (fl. 04), em cumprimento ao
art. 28, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n° 05/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, em cumprimento ao disposto no art. 45, I, da Resolução TSE
n. 23.546/2017, tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl.07, verso).
Juntada pelo cartório, fl. 08, cópia do extrato bancário eletrônico, sem movimentação bancária.
Averiguado, pelo cartório, fl. 09, em cumprimento ao art. 45, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a existência de arrecadação de
recursos pelo Diretório Municipal, foi feita consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual, módulo SPCA Cadastro, submenu “Recibos de
Doação”, não sendo localizadas emissões de recibos no exercício financeiro 2018, portanto, em princípio, não houve arrecadação de recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza. Por fim, com o objetivo de aferir se ocorreu o recebimento de recursos do
Fundo Partidário por parte do Diretório Municipal, foram feitas consultas ao Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), módulo SPCA
Cadastro, tendo sido consultadas as prestações de contas do Diretório Nacional e Estadual, não sendo localizados repasses de recursos do
Fundo Partidário para o Diretório Municipal.
O responsável pela análise técnica das contas se manifestou pela aprovação, (fl. 09).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, (fl. 11).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas, até o dia 30 de abril do ano subsequente, ao juízo competente
da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º, da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser apresentada no prazo legal, preenchida de
acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue
fisicamente no Cartório Eleitoral e processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
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Destarte, o art. 45, I, II e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
Compulsando os autos, a veracidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, (fl. 04) está comprovada pela cópia do
Extrato Bancário Eletrônico, fl. 08, e o Exame da Prestação de Contas, fl. 09, sendo que, aquele demonstra que a conta bancária da
agremiação partidária não teve movimentação de recursos, enquanto que este atesta que não houve a emissão de “recibos de doação
recebida”, assim como não ocorreu repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário ao Diretório Municipal do MDB de Cândido Godói/RS.
Cabendo considerar, para todos os efeitos, como regular e válida a presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas anuais do partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB – do Município
de Cândido Godói–RS, referente ao exercício financeiro de 2018, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-24.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cândido Godói
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PP - CÂNDIDO GODÓI/RS (ADV(S) HOMERO LUIZ SEIBEL-OAB 52.678)
RESPONSÁVEL(S) : LAURI ANTONIO ROYER E TADEU PAZDIORA (ADV(S) HOMERO LUIZ SEIBEL-OAB 52.678)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do partido Progressistas – PP – Diretório Municipal de Cândido Godói
– RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-25/28, a prestação de contas com movimentação financeira.
Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 29 verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 29).
Juntado aos autos o Exame da Prestação de Contas (fls. 30/31), elaborado pelo responsável da análise das contas, solicitando a baixa dos
autos em diligência.
Em despacho, fl.32, foi dispensada a diligência em razão de que os fatos narrados no Exame da Prestação de Contas estão evidenciados e
suficientemente esclarecidos com a documentação constantes nos autos, cabendo, se for o caso, aprovação das contas com ressalvas.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 33, relatando que, em razão do entendimento exarado no despacho, fl. 32, considera que a agremiação
partidária atendeu, em parte, os quesitos regulamentares, opinando pela aprovação com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação com ressalvas (fls. 34/35).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo manifestandose que a Agremiação Partidária cumpriu parcial os requisitos regulamentares, opinando pela aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo Aprovada com ressalvas a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, do partido Progressistas – PP –
Diretório Municipal de Cândido Godói – RS, com fulcro no inciso II do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinando, que nos
próximos exercícios sejam adotados maiores cuidados no registro das receitas e que os depósitos bancários sejam sempre efetuados com o
registro expresso do doador/contribuinte originário.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-38.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cândido Godói
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PSB - CÂNDIDO GODÓI/RS (ADV(S) NEIMAR FERNANDO DRÜS-OAB 99196)
RESPONSÁVEL(S) : GERSON DRESCH E CÉSAR FRANCISCO SCHEIN (ADV(S) NEIMAR FERNANDO DRÜS-OAB 99196)
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Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Partido Socialista Brasileiro – PSB – Diretório Municipal de Cândido
Godói – RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-36/39-41, a prestação de contas com movimentação financeira.
Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 42 verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 42).
Juntado aos autos o Relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 43/44), elaborado pelo responsável da análise das contas, informando a
inexistência de irregularidades ou impropriedades na prestação de contas.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 46, relatando que não foram identificadas irregularidades e impropriedades que comprometam a
consistência e a regularidade, contudo a entrega das contas foi intempestiva, opinando pela aprovação com ressalvas das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação com ressalvas (fl. 47).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo pela
regularidade das contas apresentadas, contudo pela aprovação com ressalvas, devido à entrega da prestação de contas ter ocorrido após 30
de abril, portanto, fora do prazo estabelecido no art. 28 da Res. TSE 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo Aprovada com ressalvas a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, do Partido Socialista Brasileiro –
PSB – Diretório Municipal de Cândido Godói – RS, com fulcro no inciso II do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinando que seja
observado fielmente o prazo para regular entrega das prestações de contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 1-17.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Campina das Missões
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PT - CAMPINA DAS MISSÕES/RS (ADV(S) ALCESTE JOÃO THEOBALD-OAB 43.386)
RESPONSÁVEL(S) : ARMANDO TADEUS MALLMANN E JOSÉ WALDEMAR STEIN (ADV(S) ALCESTE JOÃO THEOBALD-OAB 43.386)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Partido dos Trabalhadores – PT, Diretório Municipal de Campina
das Missões – RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-86, a prestação de contas com movimentação financeira.
Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1° da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 89, verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 89).
Juntado aos autos o Exame da Prestação de Contas (fls. 90/91), elaborado pelo responsável da análise das contas, informando a inexistência
de irregularidades ou impropriedades na prestação de contas.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 93, indicando que não observou-se a existência de impropriedades ou irregularidades que comprometam a
consistência e a regularidade da prestação de contas, opinando pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação das contas (fl. 94).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo pela
regularidade das contas apresentadas, concluindo pela aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADA a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, do Partido dos Trabalhadores – PT, Diretório
Municipal de Campina das Missões – RS, com fulcro no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
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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Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-46.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Paulo das Missões
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PT - SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS (ADV(S) JULIANE RUWER-OAB 80577)
RESPONSÁVEL(S) : ALESSANDRO OLIVEIRA DE MOURA E ARDEMIO LUIZ ZWIRTES HARTMANN (ADV(S) JULIANE RUWER-OAB
80577)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Partido dos Trabalhadores – PT, Comissão Provisória Municipal de
São Paulo das Missões - RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-45, a prestação de contas com movimentação financeira.
Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 48, verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 48).
Juntado aos autos o Relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 49/50), elaborado pelo responsável da análise das contas, solicitando a
baixa dos autos em diligência.
Publicada nota de expediente, o Partido se manifestou fls. 52 e 53.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 54, indicando que foi sanada a falha apontada no Relatório de Exame das Contas, fls. 49/50, não restando
impropriedades ou irregularidades na prestação de contas, opinando pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação das contas (fl. 56).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo pela
regularidade das contas apresentadas, concluindo pela aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADA a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, do Partido dos Trabalhadores – PT, Comissão
Provisória Municipal de São Paulo das Missões - RS, com fulcro no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-84.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Paulo das Missões
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PP - SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS (ADV(S) ROGERS WELTER TROTT-OAB 65022)
RESPONSÁVEL(S) : ZILMAR ANTUNES SOARES E MILTON ALFREDO SPOHR WERLE (ADV(S) ROGERS WELTER TROTT-OAB 65022)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do partido Progressistas – PP – Diretório Municipal de São Paulo das
Missões – RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-49, a prestação de contas com movimentação financeira.
Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 51, verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 51).
Juntado aos autos o Exame da Prestação de Contas (fls. 52/53), elaborado pelo responsável pela análise das contas, solicitando ao Partido
apresentação de documentos preconizados no art. 9º da Resolução TSE 23.546/2017, relativo ao recebimento de Doação Estimável em
Dinheiro.
Na fl.54 foram dispensados os formalismos materiais elencados no art. 9º da Resolução TSE n° 23.546/2017, pois considerados suficientes os
comprovantes constantes nos autos.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 55, que, levando em conta o entendimento exarado por esse Juízo, em relação à documentação
comprovatória por Doação Estimável em Dinheiro, considerou que as contas atendem os quesitos regulamentares, opinando pela sua
aprovação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação das contas (fl. 56).
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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É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo pela
regularidade das contas, concluindo pela aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADA a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, do partido Progressistas – PP, Diretório Municipal de
São Paulo das Missões – RS, com fulcro no inciso I do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 29/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-69.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Paulo das Missões
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PSB - SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS (ADV(S) JULIANE RUWER-OAB 80577)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO CANÍSIO BOTH E VALDIR KLIEMANN THOMAS (ADV(S) JULIANE RUWER-OAB 80577)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Partido Socialista Brasileiro – PSB, Diretório Municipal de São
Paulo das Missões – RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-43, a prestação de contas com movimentação financeira.
Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 47, verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 47).
Juntado aos autos o Exame da Prestação de Contas (fl. 48/49), elaborado pelo responsável da análise das contas, informando a inexistência
de irregularidades ou impropriedades na prestação de contas.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 51, indicando que não se observou a existência de impropriedades ou irregularidades que comprometam a
consistência e a regularidade da prestação de contas, opinando pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação das contas (fl. 52).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo pela
regularidade das contas, concluindo pela aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADA a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, Partido Socialista Brasileiro – PSB, Diretório
Municipal de São Paulo das Missões – RS, com fulcro no inciso I do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-54.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Paulo das Missões
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PTB - SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS (ADV(S) MICHELI DILL VIEIRA-OAB 107926)
RESPONSÁVEL(S) : VALDEMAR DA SILVA GONÇALVES E JANETE LÚCIA DILL GONÇALVES (ADV(S) MICHELI DILL VIEIRA-OAB
107926)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
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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Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Comissão Provisória Municipal
de São Paulo das Missões – RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-48, a prestação de contas com movimentação financeira.
Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 50, verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 50).
Juntado aos autos o Exame da Prestação de Contas (fls. 51/52), elaborado pelo responsável pela análise das contas, solicitando ao Partido
apresentação de documentos preconizados no art. 9º da Resolução TSE 23.546/2017, relativo ao recebimento de Doação Estimável em
Dinheiro.
Na fl.53, foram dispensados os formalismos materiais elencados no art. 9º da Resolução TSE n° 23.546/2017, pois considerados suficiente os
comprovantes constantes nos autos.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 54, dando conta que, em razão do entendimento exarado por esse Juízo, em relação à documentação
comprovatória por Doação Estimável em Dinheiro, manifestou-se que as contas atendem os quesitos regulamentares, opinando pela sua
aprovação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação das contas (fl. 55).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo pela
regularidade das contas, concluindo pela aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADA a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Comissão
Provisória Municipal de São Paulo das Missões – RS, com fulcro no inciso I do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 31/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-39.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Campina das Missões
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PTB - CAMPINA DAS MISSÕES/RS (ADV(S) ODILO TADEU FANK-OAB 79110)
RESPONSÁVEL(S) : SANDRO CELESTINO BORDIN E GUERINO HENDGES (ADV(S) ODILO TADEU FANK-OAB 79110)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Comissão Provisória Municipal
de Campina das Missões – RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-41, a prestação de contas com movimentação financeira.
Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 44, verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 44).
Juntado aos autos o Exame da Prestação de Contas (fls. 45/46), elaborado pelo responsável da análise das contas, informando a inexistência
de irregularidades ou impropriedades na prestação de contas.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 48, indicando que não se observou a existência de impropriedades ou irregularidades que comprometam a
consistência e a regularidade da prestação de contas, opinando pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação das contas (fl. 49).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo pela
regularidade das contas apresentadas, concluindo pela aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADA a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Comissão
Provisória Municipal de Campina das Missões – RS, com fulcro no inciso I do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-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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Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-91.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Campina das Missões
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - CAMPINA DAS MISSÕES/RS (ADV(S) ODILO TADEU FANK-OAB 79110)
RESPONSÁVEL(S) : SOLANGE BEATRIZ DEWES TEN CATEN E CARLOS JUSTEN (ADV(S) ODILO TADEU FANK-OAB 79110)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Solidariedade – SD, Comissão Provisória Municipal de Campina
das Missões – RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-41, a prestação de contas com movimentação financeira.
Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 44, verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 44).
Juntado aos autos o Exame da Prestação de Contas (fls. 45/46), elaborado pelo responsável da análise das contas, informando a inexistência
de irregularidades ou impropriedades na prestação de contas.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 48, indicando que não se observou a existência de impropriedades ou irregularidades que comprometam a
consistência e a regularidade da prestação de contas, opinando pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação das contas (fl. 49).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo pela
regularidade das contas apresentadas, concluindo pela aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADA a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, do Solidariedade – SD, Comissão Provisória
Municipal de Campina das Missões – RS, com fulcro no inciso I do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 33/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-09.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Campina das Missões
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PDT - CAMPINA DAS MISSÕES/RS (ADV(S) ODILO TADEU FANK-OAB 79110)
RESPONSÁVEL(S) : JONAS BRAUN POZZEBOM E MARINO JACOB GOERLACH (ADV(S) ODILO TADEU FANK-OAB 79110)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Partido Democrático Trabalhista – PDT, Diretório Municipal de
Campina das Missões – RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-40, a prestação de contas com movimentação financeira.
Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 43, verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 43).
Juntado aos autos o Exame da Prestação de Contas (fls. 44/45), elaborado pelo responsável da análise das contas, informando a inexistência
de irregularidades ou impropriedades na prestação de contas.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 47, indicando que não se observou a existência de impropriedades ou irregularidades que comprometam a
consistência e a regularidade da prestação de contas, opinando pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação das contas (fl. 48).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
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Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo pela
regularidade das contas apresentadas, concluindo pela aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADA a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, do Partido Democrático Trabalhista – PDT – Diretório
Municipal de Campina das Missões – RS, com fulcro no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-61.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Paulo das Missões
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : MDB - SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS (ADV(S) JULIANE RUWER-OAB 80577)
RESPONSÁVEL(S) : GLACI WEBER KLEIN E ENIO PAULO FERRO (ADV(S) JULIANE RUWER-OAB 80577)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, Diretório Municipal de
São Paulo das Missões – RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-28, a prestação de contas com movimentação financeira.
Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 31 verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 31).
Juntado aos autos o Relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 32/33), elaborado pelo responsável da análise das contas, apontando
divergência de R$ 0,90 no saldo da conta caixa.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 35, relatando que não foram identificadas irregularidades, apenas a divergência, de centavos nos registros
contábeis da conta caixa, opinando pela sua aprovação com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação com ressalvas (fl. 36).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo pela
regularidade das contas apresentadas, contudo pela aprovação com ressalvas, devido divergência diminuta nos demonstrativos contábeis
relativo ao saldo da conta caixa no início do exercício financeiro.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo Aprovada com ressalvas a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, do Movimento Democrático Brasileiro –
MDB – Diretório Municipal de São Paulo das Missões – RS, com fulcro no inciso II do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017, devendo
na prestação de contas futura ter maior cuidado no registro das receitas e despesas, afim de corrigir a distorção observada no Parecer
Conclusivo, de 22/07/2019.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 35/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-31.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Campina das Missões
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PP - CAMPINA DAS MISSÕES/RS (ADV(S) ODILO TADEU FANK-OAB 79110)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMIR AFONSO GRUNITZKY E NEIVA MARIA FERREIRA DOS PASSOS (ADV(S) ODILO TADEU FANK-OAB 79110)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do partido Progressistas – PP – Diretório Municipal de Campina das
Missões – RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-31, a prestação de contas com movimentação financeira.
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Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 34, verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 34).
Juntado aos autos o Exame da Prestação de Contas (fls. 35/36), elaborado pelo responsável da análise das contas, solicitando a baixa dos
autos em diligência.
Dispensada a diligência, fl. 37, em razão de que o fato apontado no Exame da Prestação de Contas é de valor diminuto, cabendo, se for o
caso, aprovação das contas com ressalvas.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 38, relatando que, em razão do entendimento exarado no despacho, fl. 37, considera que a agremiação
partidária atendeu, em parte, os quesitos regulamentares, opinando pela aprovação com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação com ressalvas (fl. 39).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo
manifestando que a Agremiação Partidária cumpriu parcialmente os requisitos regulamentares, opinando pela aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo Aprovada com ressalvas a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, do partido Progressistas – PP – Diretório
Municipal de Campina das Missões – RS, com fulcro no inciso II do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017, devendo nas futuras prestações
de contas ter maiores cuidados no registro correto das receitas e despesas, conforme apontamentos no Exame da Prestação de Contas e no
Parecer Conclusivo.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 36/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-16.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Campina das Missões
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : MDB - CAMPINA DAS MISSÕES/RS (ADV(S) ODILO TADEU FANK-OAB 79110)
RESPONSÁVEL(S) : FÁBIO ANDRÉ BENCKE E ADEMIR RENATO NEDEL (ADV(S) ODILO TADEU FANK-OAB 79110)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, Diretório
Municipal de Campina das Missões – RS.
A Agremiação Partidária apresentou, fls. 02-36, a prestação de contas com movimentação financeira.
Publicado Edital nº 04/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, para fins do artigo 31, § 1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 39, verso).
Foram enviadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral (fl. 39).
Juntado aos autos o Exame da Prestação de Contas (fls. 40/41), elaborado pelo responsável da análise das contas, informando a inexistência
de irregularidades ou impropriedades na prestação de contas.
Sobreveio o Parecer Conclusivo, fl. 43, indicando que não se observou a existência de impropriedades ou irregularidades que comprometam a
consistência e a regularidade da prestação de contas, opinando pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, igualmente, pela aprovação das contas (fl. 44).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Compulsando os autos verifica-se que o responsável técnico pela análise das prestações de contas emitiu Parecer Conclusivo pela
regularidade das contas apresentadas, concluindo pela aprovação.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo APROVADA a prestação de contas partidária, exercício financeiro/2018, do partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB
– Diretório Municipal de Campina das Missões – RS, com fulcro no inciso I do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-98.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cândido Godói
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PT - CÂNDIDO GODÓI/RS (ADV(S) CARINA BACKES-OAB 96981)
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR LUIS WOBETO E NEIMAR FERNANDO DRÜS (ADV(S) CARINA BACKES-OAB 96981)
Vistos.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de processo de prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores – PT – do município de Cândido Godói – RS, exercício
financeiro de 2018, apresentada por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, (fl. 04), em cumprimento ao art. 28, §§
2° e 3°, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n° 05/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, em cumprimento ao disposto no art. 45, I, da Resolução TSE
n. 23.546/2017, tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl.07, verso).
Juntada, pelo cartório, fl. 08, cópia do extrato bancário eletrônico, sem movimentação bancária.
Averiguada pelo cartório, fl. 09, em cumprimento ao art. 45, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a existência de arrecadação de
recursos pelo Diretório Municipal, foi feita consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual, módulo SPCA Cadastro, submenu “Recibos de
Doação”, não sendo localizadas emissões de recibos no exercício financeiro 2018, portanto, em princípio, não houve arrecadação de recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza. Por fim, com o objetivo de aferir se ocorreu o recebimento de recursos do
Fundo Partidário por parte do Diretório Municipal, foram feitas consultas ao Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), módulo SPCA
Cadastro, tendo sido consultadas as prestações de contas do Diretório Nacional e Estadual, não sendo localizados repasses de recursos do
Fundo Partidário para o Diretório Municipal.
O responsável pela análise técnica das contas se manifestou pela aprovação, (fl. 09).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, (fl. 11).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas, até o dia 30 de abril do ano subsequente, ao juízo competente
da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95). Cabe ressaltar, que a prestação de contas foi entregue em 08-05-2019, portanto fora do
prazo estabelecido.
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º, da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser apresentada no prazo legal, preenchida de
acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue
fisicamente no Cartório Eleitoral e processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Destarte, o art. 45, I, II e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
Compulsando os autos, a veracidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, (fl. 04), está comprovada pela cópia do
Extrato Bancário Eletrônico, fl. 08, e pelo Exame da Prestação de Contas, fl. 09, sendo que aquele demonstra que a conta bancária da
agremiação partidária não teve movimentação de recursos, enquanto que este atesta que não houve a emissão de “recibos de doação
recebida”, assim como não ocorreu repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário ao Diretório Municipal do PT de Cândido Godói/RS.
Cabendo considerar, para todos os efeitos, como regular e válida a presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas anuais do Partido dos Trabalhadores – PT – do município de Cândido Godói–
RS, referente ao exercício financeiro de 2018, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 166 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-83.2019.6.21.0166
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cândido Godói
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PPS - CÂNDIDO GODÓI/RS (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055A)
RESPONSÁVEL(S) : ANA MARIA HARTMANN E VILMAR LUDWIG (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055A)
Vistos.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de processo de prestação de contas anual do Partido Popular Socialista – PPS – do município de Cândido Godói–RS, exercício
financeiro de 2018, apresentada por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, (fl. 06), em cumprimento ao art. 28, §§
2° e 3°, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n° 05/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, em cumprimento ao disposto no art. 45, I, da Resolução TSE
n. 23.546/2017, tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl.20, verso).
Juntada, pelo cartório, fl. 21, cópia do extrato bancário eletrônico, sem movimentação bancária.
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Averiguada pelo cartório, fl. 22, em cumprimento ao art. 45, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a existência de arrecadação de
recursos pelo Diretório Municipal, foi feita consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual, módulo SPCA Cadastro, submenu “Recibos de
Doação”, não sendo localizadas emissões de recibos no exercício financeiro 2018, portanto, em princípio, não houve arrecadação de recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza. Por fim, com o objetivo de aferir se ocorreu o recebimento de recursos do
Fundo Partidário por parte do Diretório Municipal, foram feitas consultas ao Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), módulo SPCA
Cadastro, tendo sido consultadas as prestações de contas do Diretório Nacional e Estadual, não sendo localizados repasses de recursos do
Fundo Partidário para o Diretório Municipal.
O responsável pela análise técnica das contas se manifestou pela aprovação, (fl. 22).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, (fl. 24).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas, até o dia 30 de abril do ano subsequente, ao juízo competente
da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95). Cabe ressaltar que a prestação de contas foi entregue em 08-05-2019, portanto fora do
prazo estabelecido.
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º, da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser apresentada no prazo legal, preenchida de
acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue
fisicamente no Cartório Eleitoral e processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Destarte, o art. 45, I, II e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
Compulsando os autos, a veracidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, (fl. 06), está comprovada pela cópia do
Extrato Bancário Eletrônico, fl. 21, e pelo Exame da Prestação de Contas, fl. 22, sendo que, aquele demonstra que a conta bancária da
agremiação partidária não teve movimentação de recursos, enquanto que este atesta que não houve a emissão de “recibos de doação
recebida”, assim como não ocorreu repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário ao Diretório Municipal do PPS de Cândido Godói/RS.
Cabendo considerar, para todos os efeitos, como regular e válida a presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas anuais do Partido Popular Socialista – PPS – do Município de Cândido
Godói–RS, referente ao exercício financeiro de 2018, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
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DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Paulo das Missões
JUÍZA ELEITORAL: SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
PARTIDO(S) : PDT - SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS (ADV(S) JULIANE RUWER-OAB 80577)
RESPONSÁVEL(S) : MIGUEL AFONSO THOMAS E MAURI DAPIEVE (ADV(S) JULIANE RUWER-OAB 80577)
Vistos.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de processo de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista – PDT – do município de São Paulo das Missões – RS,
exercício financeiro de 2018, apresentada por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, (fl. 04), em cumprimento ao
art. 28, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n° 05/2019 no DEJERS, edição nº 87, pág. 56, em 16-05-2019, em cumprimento ao disposto no art. 45, I, da Resolução TSE
n. 23.546/2017, tendo transcorrido o prazo sem apresentação de impugnação (fl.07, verso).
Juntada, pelo cartório, fl. 08, cópia do extrato bancário eletrônico, sem movimentação bancária.
Averiguada, pelo cartório, fl. 09, em cumprimento ao art. 45, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a existência de arrecadação de
recursos pela Comissão Provisória Municipal, foi feita consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual, módulo SPCA Cadastro, submenu
“Recibos de Doação”, não sendo localizadas emissões de recibos no exercício financeiro 2018, portanto, em princípio, não houve arrecadação
de recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza. Por fim, com o objetivo de aferir se ocorreu o recebimento de
recursos do Fundo Partidário por parte da Comissão Provisória Municipal, foram feitas consultas ao Sistema de Prestação de Contas Anual
(SPCA), módulo SPCA Cadastro, tendo sido consultadas as prestações de contas do Diretório Nacional e Estadual, não sendo localizados
repasses de recursos do Fundo Partidário para a Comissão Provisória Municipal.
O responsável pela análise técnica das contas se manifestou pela aprovação, (fl. 09).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas, (fl. 11).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas, até o dia 30 de abril do ano subsequente, ao juízo competente
da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
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O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º, da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser apresentada no prazo legal, preenchida de
acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue
fisicamente no Cartório Eleitoral e processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Destarte, o art. 45, I, II e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
Compulsando os autos, a veracidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, (fl. 04), está comprovada pela cópia do
Extrato Bancário Eletrônico, fl. 08, e pelo Exame da Prestação de Contas, fl. 09, sendo que aquele demonstra que a conta bancária da
agremiação partidária não teve movimentação de recursos, enquanto que este atesta que não houve a emissão de “recibos de doação
recebida”, assim como não ocorreu repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário a Comissão Provisória Municipal do PDT de São Paulo
das Missões/RS. Cabendo considerar, para todos os efeitos, como regular e válida a presente Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas anuais do Partido Democrático Trabalhista – PDT – do Município de São
Paulo das Missões/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Campina das Missões, 08 de agosto de 2019
SUÉLEN CAETANO DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 166ª ZE
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