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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0600705-91.2019.6.21.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (1320) - Processo nº 0600705-91.2019.6.21.0000 - Esteio - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE ESTEIO
Advogado do(a) RECORRENTE: GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA - RS015681
RECORRIDO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
Vistos.
O Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB), diretório municipal de Esteio, interpôs o presente agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo juízo da 097ª Zona Eleitoral que, nos autos da ação de cumprimento de sentença
n. 6-28.2014.6.21.0097, que lhe move a União, indeferiu pedido de reconhecimento e decretação de anistia de dívida em execução, formulado
com base no art. 55-D da Lei n. 9.096/1995, acrescentado pela Lei n. 13.831/19.
Sustenta que o trânsito em julgado exigido pelo art. 3º da Lei n. 13.831/19 refere-se a processos extintos, a fim de impedir que a anistia
implique em devolução, pelo Tesouro Nacional, de valores já recolhidos pelos partidos, não aos que se encontram em fase de cumprimento de
sentença ou de execução.
Afirma que, uma vez consideradas lícitas as contribuições partidárias de filiados que se enquadrem no conceito de autoridade, a partir da
vigência da Lei n. 13.488/17, a anistia pleiteada só pode ser compreendida como aplicável às prestações de contas e sanções anteriores a
2017, concluindo que o legislador quis perdoar as dívidas desta natureza, com a União, nos processos anteriores a tal exercício, ainda em
andamento.
Defende não ser aplicável, ao caso, o princípio da coisa julgada, por se tratar de lei mais benéfica, e diz que a interpretação conferida à norma
pelo juízo viola os princípios constitucionais da igualdade e da razoabilidade, ao dar tratamento distinto a processos do mesmo exercício
financeiro em razão da ocorrência ou não do trânsito em julgado.
Sustenta, ainda, restarem demonstrados os pressupostos da aparência do bom direito e do perigo da demora.
Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer e decretar a anistia da dívida
em execução.
É o relatório.
Decido
Primeiramente, anoto a existência de vício na representação do agravante, conforme certidão da Secretaria Judiciária (ID 4047583),
consistente na ausência de procuração a amparar o substabelecimento que acompanha a inicial do recurso. Todavia, verifico que a nota de
expediente n. 069/2019 do juízo de origem, é dirigida ao procurador signatário do presente recurso, circunstância que viabiliza a apreciação do
pedido liminar, mesmo antes de sanada a falha.
No mais, o recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Transcrevo, inicialmente, a decisão agravada:
(...)
Observe-se que, no caso em tela, a decisão transitou em julgado em 12/11/2015 (fl. 205).
Disposição legal posterior ao trânsito em julgado das decisões judiciais não devem ser abarcadas por lei posterior, em respeito à segurança
jurídica oriunda da coisa julgada.
Lei ordinária não pode sobrepor norma constitucional.
Neste mesmo sentido, a própria lei 13831/2019, em seu art. 3º excepciona os casos de decisões que já tenham trânsito em julgado:
Art. 3º.: As disposições desta lei terão eficácia imediata nos processos de prestação de contas e de criação dos órgãos partidários em
andamento, a partir de sua publicação, ainda que julgados, mas não transitados em julgado. (grifei)
Então, em respeito ao disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que prevê que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada", indefiro o pedido do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, de Esteio, e determino o regular
prosseguimento do feito, com o final pagamento integral do débito.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo não merece acolhida.
Isso porque, conforme o disposto no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser
suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e
ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ocorre que, de uma análise prima facie, não se verifica o requisito inserto na parte final da norma transcrita, qual seja a probabilidade de
provimento do recurso, inexistindo razão para, liminarmente, suspender a decisão proferida pelo juízo a quo.
A uma, porque a interpretação conferida pelo agravante à locução "trânsito em julgado" presente no art. 3º da Lei n. 13.831/19, abaixo
reproduzido, não convence este relator.
Art. 3º As disposições desta Lei terão eficácia imediata nos processos de prestação de contas e de criação dos órgãos partidários em
andamento, a partir de sua publicação, ainda que julgados, mas não transitados em julgado.
Veja-se que a norma refere, claramente, que a eficácia imediata, a partir da sua publicação, é aplicável aos processos de prestação de contas
em andamento, o que, definitivamente, não é o caso de um cumprimento de sentença, cujo principal requisito é o trânsito em julgado da
decisão condenatória.
A duas, porque esta Corte já se posicionou pela inconstitucionalidade do art. 55-D da lei n. 9.096/95, ao apreciar o incidente de
constitucionalidade arguido pela Procuradoria Regional Eleitoral nos autos do RE n. 35-92, julgado em 19.8.2019, assim ementado:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR
ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. MÉRITO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PORCENTAGEM REPRESENTATIVA DAS
IRREGULARIDADES DIANTE DA TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS NO PERÍODO. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS
POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE DESAPROVAÇÃO. REDUZIDO O
PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A CONDIÇÃO DE QUE A SANÇÃO SUBSISTA ATÉ QUE OS
ESCLARECIMENTOS SEJAM ACEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
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1. Incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do
aludido incidente, incluído pela Lei n. 13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que
tenham como causa as doações ou contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo
público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento dos
dados relativos à previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a
renúncia da receita. Omissão que afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. A legislação infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à
concessão de benefício que gere a diminuição de receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116
da Lei n. 13.707/18. 1.2. A anistia das verbas consideradas como oriundas de fontes vedadas - benefício instituído em causa própria e sem
qualquer finalidade pública subjacente - atenta ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício
de inconstitucionalidade formal e material. Acolhimento da preliminar. Afastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95,
incluído pela Lei n. 13.831/19.
(...)
6. Parcial provimento.
Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso e determino: a) a intimação do agravante para que, num prazo de (05)
cinco dias, acoste aos autos a procuração outorgando poderes ao advogado que firmou o substabelecimento juntado com a inicial (ID
4046533); b) cumprida a diligência, a intimação da agravada para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
Intimem-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 30 de agosto de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,,
Relator em substituição.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1934-14.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 430752014
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Executado(s): VINICIUS PASSARELA DA SILVA (Adv(s) Pedro Pereira de Souza OAB/RS 38.011)
Vistos.
Considerando as cartas de intimação devolvidas (fls. 196 e 200), a Advocacia-Geral da União requer nova intimação da empresa Restaurante
Alecrim Ltda. na pessoa de seu sócio-administrador, Deoclésio José Pereira da Silva, indicando novo endereço (fl. 210).
Assim, determino nova intimação à empresa na pessoa de seu sócio-administrador, no endereço indicado pela AGU para que, nos termos do
art. 799, VII, do CPC, exerça as prerrogativas de preferência, conforme o art. 861 do CPC, sobretudo os incisos I, II e III, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
Des. Eleitoral Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RE N. 15-94.2018.6.21.0114 PROTOCOLO: 123672018
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ZONA: 114ª
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE PORTO ALEGRE (Adv(s) Julyana Vaz Pinto OAB/RS 80.238 e Romeu Vaz
Pinto Neto OAB/RS 111.004)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
O presente recurso foi interposto em 20.05.2019, e versa sobre doações de pessoas físicas detentoras de cargo público de livre nomeação e
exoneração.
O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral (01.08.2019) suscita incidente de inconstitucionalidade do art. 55-D, incluído na Lei n.
9.096/95 pela Lei n. 13.831/19, na data de 19.6.2019, com o seguinte teor:
Art. 55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou
contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde
que filiados a partido político.
Assim, entre a interposição do recurso e a emissão do parecer ministerial, foi promulgada a Lei 13.831/19, que altera profundamente a matéria
objeto destes autos.
Dessa forma, com o intuito de dar efetividade à ampla defesa e ao contraditório, evitando surpresa à parte por ocasião do julgamento,
determino a intimação do recorrente, por meio da Secretaria Judiciária, para se manifestar, em 5 dias, sobre a inconstitucionalidade suscitada.
Após, voltem conclusos.
Cumpra-se
Diligências legais.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
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PROCESSO CLASSE: RE N. 10-88.2018.6.21.0044 PROTOCOLO: 123052018
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: CAPÃO DO CIPÓ ZONA: 44ª - SANTIAGO
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): PROGRESSISTAS - PP DE CAPÃO DO CIPÓ, DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO, ELIZANDRO DOS SANTOS CORTES e
ROBSON MESSIAS BRUM JORGE (Adv(s) Graziela Fortes da Rocha OAB/RS 70.433, Ivanize Belmonte Genro OAB/RS 52.850, Luiz Felipe
Biermann Pinto OAB/RS 58.154, Otavio Augusto Bolzan Pinto OAB/RS 112.693, Paulo Ricardo Pereira Genro OAB/RS 27.943 e Valdir Amaral
Pinto OAB/RS 7.319)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
O presente recurso foi interposto em 29.03.2019, e versa sobre doações de pessoas físicas detentoras de cargo público de livre nomeação e
exoneração.
O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral (14.08.2019) suscita incidente de inconstitucionalidade do art. 55-D, incluído na Lei n.
9.096/95 pela Lei n. 13.831/19, na data de 19.6.2019, com o seguinte teor:
Art. 55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou
contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde
que filiados a partido político.
Assim, entre a interposição do recurso e a emissão do parecer ministerial, foi promulgada a Lei 13.831/19, que altera profundamente a matéria
objeto destes autos.
Dessa forma, com o intuito de dar efetividade à ampla defesa e ao contraditório, evitando surpresa à parte por ocasião do julgamento,
determino a intimação dos recorrentes, por meio da Secretaria Judiciária, para se manifestar, em 5 dias, sobre a inconstitucionalidade
suscitada.
Após, voltem conclusos.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RE N. 60-41.2017.6.21.0015 - PROTOCOLO: 221162017
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: COQUEIROS DO SUL ZONA: 15ª - CARAZINHO
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTAS DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE COQUEIROS DO SUL (Adv(s) Gabryel Ott Ihme OAB/RS 97.436 e Paulo Roberto Hime
OAB/RS 32.588)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
O presente recurso foi interposto em 03.06.2019, e versa sobre doações de pessoas físicas detentoras de cargo público de livre nomeação e
exoneração.
O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral (14.08.2019) suscita incidente de inconstitucionalidade do art. 55-D, incluído na Lei n.
9.096/95 pela Lei n. 13.831/19, na data de 19.6.2019, com o seguinte teor:
Art. 55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou
contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde
que filiados a partido político.
Assim, entre a interposição do recurso e a emissão do parecer ministerial, foi promulgada a Lei 13.831/19, que altera profundamente a matéria
objeto destes autos.
Dessa forma, com o intuito de dar efetividade à ampla defesa e ao contraditório, evitando surpresa à parte por ocasião do julgamento,
determino a intimação do recorrente, por meio da Secretaria Judiciária, para se manifestar, em 5 dias, sobre a inconstitucionalidade suscitada.
Após, voltem conclusos.
Cumpra-se
Diligências legais.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO 0603649-03.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603649-03.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: PAULO LEITE GEMELLI, ELEICAO 2018 PAULO LEITE GEMELLI DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ELOI TAROUCO IRIGARAY - RS096052
Vistos.
Cuida-se de prestação de contas autuadas de ofício em cumprimento à decisão do Presidente do TRE-RS datada de 17.12.2018, em
procedimento que verificou a omissão do candidato em apresentar suas informações financeiras relativas às eleições de 2018 (ID 168683).
O candidato foi devidamente citado para constituir advogado e apresentar sua prestação de contas através do Sistema Eletrônico de Prestação
de Contas Eleitorais - SPCE (ID 3999233).
Constata-se que a providência teve início de cumprimento, uma vez que houve oferecimento de contas por meio da distribuição de uma nova
ação, autuada sob o número PC 0600698-02.2019.6.21.0000, embora ausente o instrumento de mandato outorgado ao advogado subscritor.
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Assim, considerando que as informações contábeis apresentadas pelo candidato tem preferência em relação ao procedimento por omissão,
bem como que o único ato praticado nestes autos foi a citação do candidato para o cumprimento do dever de prestar contas, estão esgotadas
as providências aqui cabíveis.
Traslade-se cópia das peças destes autos (PC 0603649-03.2018.6.21.0000) para o processo PC 0600698-02.2019.6.21.0000, incluindo-se a
cópia desta decisão.
Informe-se ao Juízo Eleitoral competente a apresentação da prestação de contas relativa ao pleito de 2018, para fins de registro do ASE 272
- Motivo 1 - no cadastro do eleitor.
Após, arquive-se o presente feito.
Porto Alegre, 28 de agosto de 2019.
Des. Eleitoral CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
Relator
PROCESSO 0600698-02.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600698-02.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO LEITE GEMELLI DEPUTADO ESTADUAL, PAULO LEITE GEMELLI
Advogado do(a) REQUERENTE: ELOI TAROUCO IRIGARAY - RS096052
Vistos.
Diante da ausência do instrumento de mandato outorgado ao advogado subscritor, essencial ao regular trâmite do feito, determino a intimação
do advogado consignado nos autos (DR. ELOI TAROUCO IRIGARAY, OAB/RS 96052) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos
procuração outorgando-lhe poderes para autuar no feito.
Publique-se.
Porto Alegre, 28 de agosto de 2019.
Des. Eleitoral CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
Relator
PROCESSO 0600281-49.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600281-49.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU REQUERENTE: JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES,
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
Advogado do(a) INTERESSADO: DANIELA MAIDANA SILVA - RS56019
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
-, relativa ao exercício financeiro de 2018.
A Secretaria de Controle Interno verificou a necessidade da realização de diligências complementares, e pontuou esclarecimentos necessários
ao exame das contas, incidindo nesta oportunidade o disposto no art. 35, § 3º, I, da Resolução 23.546/2017:
Art. 35.
§ 3º A unidade técnica, durante o exame da prestação de contas, pode solicitar:
I - do órgão partidário, documentos ausentes ou complementares que sejam necessários ao exame das contas, os quais deverão ser
apresentados no prazo de trinta dias;
Dessa forma, necessária a notificação do órgão partidário para prestar os esclarecimentos solicitados pelo órgão técnico em seu parecer.
DIANTE DO EXPOSTO, determino a intimação da agremiação, para se manifestar, no prazo de 30 dias, sobre o relatório para expedição de
diligências emitido pelo órgão técnico.
Atendidas as diligências ou transcorrido in albis o prazo, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria para análise.
Publique-se.
Porto Alegre, 29 de agosto de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA
Relator
PROCESSO 0600703-24.2019.6.21.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (1320) - Processo nº 0600703-24.2019.6.21.0000 - Esteio - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE ESTEIO
Advogado do(a) RECORRENTE: GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA - RS015681
RECORRIDO: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - 4ª REGIÃO
Vistos.
Recebo o agravo de instrumento.
O pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo impõe a conjugação de requisitos legais estabelecidos no art. 1.019, inc. I, c/c art. 995,
parágrafo único, ambos do CPC, quais sejam: a existência concomitante de risco de dano grave e a demonstração da probabilidade de
provimento do recurso.
No caso dos autos, é inviável o acolhimento do pedido de aplicação do art. 55-D da Lei n. 13.831/19 ao feito, pois este Tribunal, na sessão de
19.8.2019, nos autos do processo RE n. 35-92, da relatoria do Des. Eleitoral Gerson Fischmann, declarou a inconstitucionalidade desse
dispositivo legal:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR
ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. MÉRITO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PORCENTAGEM REPRESENTATIVA DAS
IRREGULARIDADES DIANTE DA TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS NO PERÍODO. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS
POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE DESAPROVAÇÃO. REDUZIDO O
PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A CONDIÇÃO DE QUE A SANÇÃO SUBSISTA ATÉ QUE OS
ESCLARECIMENTOS SEJAM ACEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
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1. Incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do
aludido incidente, incluído pela Lei n. 13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que
tenham como causa as doações ou contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo
público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento dos
dados relativos à previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a
renúncia da receita. Omissão que afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. A legislação infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à
concessão de benefício que gere a diminuição de receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116
da Lei n. 13.707/18. 1.2. A anistia das verbas consideradas como oriundas de fontes vedadas - benefício instituído em causa própria e sem
qualquer finalidade pública subjacente - atenta ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício
de inconstitucionalidade formal e material. Acolhimento da preliminar. Afastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95,
incluído pela Lei n. 13.831/19.
2. Mérito. O art. 7º, caput, e o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.432/14, estabelecem que as transações bancárias em favor do
prestador de contas devem ser feitas, obrigatoriamente, mediante cheque cruzado ou depósito bancário direto, sempre com identificação do
CPF ou CNPJ do doador. No caso dos autos, o examinador técnico detectou depósitos sem referência ao CPF ou CNPJ, sendo considerados
de origem não identificada. Falha grave que impede o controle da Justiça Eleitoral sobre eventuais fontes vedadas e prejudica a transparência
da contabilidade.
3. Constatado o recebimento de doações provenientes de autoridades públicas. Inaplicável ao feito, de forma retroativa, a alteração promovida
pela Lei n. 13.488/17, que excluiu do rol de fontes vedadas o exercente de função ou cargo público demissível ad nutum, na administração
pública direta ou indireta, desde que filiado à respectiva legenda. Incidência da legislação vigente à época dos fatos, em atenção aos princípios
da isonomia e da segurança jurídica.
4. Manutenção do juízo de irregularidade das contribuições, as quais equivalem a 47,77% do total de recursos arrecadados, o que inviabiliza a
aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, impondo a desaprovação das contas partidárias.
5. Afastada a penalidade de suspensão do recebimento de novas quotas até que a origem do recurso seja informada. A interpretação
teleológica do texto do art. 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.432/14 evidencia que o repasse de novas quotas do Fundo Partidário somente
ficará suspenso até que a justificativa seja aceita pela Justiça Eleitoral ou haja o julgamento do feito. Reduzido prazo de suspensão do Fundo
Partidário para seis meses. Recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia impugnada, oriunda de origem não identificada e de fonte vedada.
6. Parcial provimento.
(TRE-RS, RE n. 35-92, Rel. Des. Eleitoral Gerson Fischmann, julgado em 19.8.2019, DEJERS 23.8.2019)
Assim, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso interposto, devendo ser indeferido o efeito ativo requerido por ausência de
requisito necessário à concessão.
Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento mas indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.
Comunique-se ao juízo de origem.
Publique-se e intime-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de contrarrazões (art. 1019, inc. II,
do CPC).
Após, vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
Procedam-se às intimações na forma solicitada na peça recursal.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2018.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
PROCESSO 0600415-13.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600415-13.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC INTERESSADO: LUIZ CARLOS MACHADO, KATIA VALDIRENE SILVA DE CAMARGO
SPEROTTO, ROGER ANDRE FIGUEIREDO DA SILVA, CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS, JONES UMBERTO SOARES SPEROTTO,
LUIZ CARLOS COELHO PRATES, OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO, GILBERT DA SILVA MUNHOZ
Advogados do(a) REQUERENTE: FATIMA CRISTINA MACHADO - RS44358, ODILA CAPITANI DA SILVA - RS18544, JANAINA DA ROSA RS096748
Vistos.
Nos termos do Convênio TSE n. 26/2014, celebrado entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Banco Central do Brasil, autorizo o servidor
Cristiano Santiago de Aguiar, Coordenador de Auditoria da Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, a acessar os dados do BACEN em
relação ao Diretório Estadual da agremiação.
Remetam-se os autos à SCI para o prosseguimento da análise.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 28 de agosto de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA
Relator

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: 65-03.2018.6.21.0056 N. PROTOCOLO: 416962018
MUNICÍPIO: TAQUARI ZONA: 56ª
ESPÉCIE: Representação - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinho/Impressos - Pedido de Concessão de
Liminar.
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Requerido: Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores e Luis Henrique de Quadros Porto
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
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Consta dos autos que após petição apresentada pelo Ministério Público Eleitoral com atribuição perante o Juízo da 56ª Zona Eleitoral de
Taquari, foi deferida, no exercício do poder de polícia, a expedição de mandado de busca e apreensão de material impresso em que constasse
o nome do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva como candidato na eleição majoritária de 2018. Conforme certidão emitida pelo Oficial de
Justiça que atuou no caso, fls. 32 e 32-v, foram apreendidos 124 bandeiras, 2 cartazes microperfurados, 46 impressões do Jornal Brasil de
Fato, 243 adesivos circulares do candidato Paulo Pimenta, 8 adesivos retangulares da candidata Abigail Pereira, 16 adesivos retangulares do
candidato Fernando Marroni, 38 adesivos circulares do candidato Paulo Paim e 22 adesivos circulares de "Lula Presidente, Vice Haddad" .
Este material ficou retido no respectivo cartório eleitoral. Posteriormente, foi remetido o presente feito a esta Egrégia Corte Regional Eleitoral.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia e que não remanescem outras providências a serem tomadas,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 56ª Zona de Taquari para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO CLASSE: RE Nº 18-95.2017.6.21.0013
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: CANDELÁRIA ZONA: 13ª
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
2015 - CONTAS - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE CANDELÁRIA (Adv(s) Deivis Daniel Haeser OAB/RS 48.672) E
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido(s): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE CANDELÁRIA (Adv(s) Deivis Daniel Haeser OAB/RS 48.672) E
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos, etc.
1. MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE CANDELÁRIA, por seus advogados, com fundamento no art. 121, § 4º, I da
Constituição Federal e art. 276, I, “a” do Código Eleitoral, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL com fundamento no art. 121, § 4º, I da
Constituição Federal, c/c art. 276, I, “a”, do Código Eleitoral, interpõem recursos especiais (fls. 156-158 e fls. 162-175) contra acórdão deste
Tribunal (fls. 124-130v) que, nos autos do processo em epígrafe, por maioria, rejeitou a tese de nulidade da sentença, vencido o relator – Des.
João Batista Pinto Silveira e, por unanimidade, rejeitou a prefacial de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, negou provimento ao
recurso, mantendo a desaprovação das contas do Diretório Municipal do MDB de Candelária/RS do exercício financeiro de 2015, com
determinação de recolhimento da importância de R$ 53.396,48, advindos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional. O Acórdão restou
assim ementado:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OMISSÃO
EM DETERMINAR A SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 48 DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.432/14. NULIDADE AFASTADA. MATÉRIA PRECLUSA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DA VERBA IRREGULAR.
DESPROVIMENTO. 1. Insurgência contra sentença que desaprovou as contas da agremiação ante o recebimento de recursos de origem não
identificada. 2. Prefacial rejeitada. Para que haja violação ao princípio da dialeticidade, as razões recursais não devem guardar qualquer
relação com os fundamentos da decisão recorrida, atraindo, nesta hipótese, o não conhecimento do apelo. Circunstância não verificada no
caso concreto. 3. Nulidade da sentença afastada. Desaprovadas as contas, o juízo a quo absteve-se de fixar a penalidade de suspensão do
recebimento de novas quotas do Fundo Partidário. Decisão coberta pelo manto da imutabilidade, restando preclusa a rediscussão da matéria,
em atenção à segurança jurídica e aos princípios constitucionais que vedam a reforma de decisões judiciais em prejuízo à parte, quando não
houver recurso hábil a tanto. Entendimento deste Tribunal no sentido da diferenciação de tratamento entre as hipóteses: a) de não aplicação,
pelo magistrado sentenciante, de sanção estabelecida pela legislação concernente à espécie e inexistente recurso neste sentido.
Impossibilidade de suprimento da omissão por este Tribunal, uma vez que à superior instância devolve-se o conhecimento dos pontos em que
a decisão originária foi atacada, restando preclusa a matéria não objeto de irresignação, em observância aos preceitos da segurança jurídica e
da coisa julgada; b) da omissão do julgador originário na aplicação de consectário normativo procedente da proibição da utilização de recursos
de proveniência desconhecida ou oriundos de fontes vedadas. Neste caso, tratando-se de efeito não sancionatório, mas decorrente da
proibição da utilização destes recursos, deve o juízo ad quem determinar seu recolhimento ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
locupletamento ilícito do prestador. 4. Mérito. Recebimento de recursos de origem não identificada, impondo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional. Irregularidade que representa a totalidade dos recursos arrecadados pelo partido, comprometendo a confiabilidade das contas.
5. Provimento negado.
Opostos embargos de declaração pelas partes (135-136 e 139-147), o recurso do partido não foi conhecido e o recurso do Ministério Público
Eleitoral foi conhecido e rejeitado, conforme Acórdão abaixo (fls. 150-152v):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. REJEIÇÃO. 1.
Embargos da agremiação. Não observado o tríduo legal para a oposição de aclaratórios. Intempestividade. Não conhecimento. 2. Embargos do
Ministério Público Eleitoral. Configurado o inconformismo do embargante com as conclusões do acórdão. Manifesto propósito de reabrir
discussão sobre a justiça da decisão desfavorável ao conteúdo do parecer ofertado no recurso. Eventual insurgência deverá ser apreciada pela
superior instância, por intermédio do recurso cabível. Os embargos de declaração não constituem remédio processual apto a alterar decisão
para ajustá-la ao entendimento do embargante, pois destinam-se a eliminar os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, c/c o
art. 275 do Código Eleitoral. Rejeição.
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DO MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA, em alegação de matéria inovadora, sustenta que a
Lei 13.831/19 alterou a Lei 9.096/95, incluindo nesta o artigo 55-D, desobrigando as agremiações partidárias a devolverem valores referentes
às doações recebidas de servidores públicos em exercícios anteriores, que ocupavam de função ou cargo de livre nomeação e exoneração,
desde que filiados ao partido.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua vez, sustenta afronta aos artigos 37 da Lei n. 9.096/95 e 48 da Resolução TSE n. 23.432/14,
afirmando que, embora tenha sido reconhecido pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral que, no caso em tela, houve recebimento de valores
oriundos de fonte vedada, não foi observada a disposição legal quanto à suspensão de recebimento de quotas do Fundo Partidário.
Assevera que a suspensão de cotas do Fundo Partidário é consequência lógica em razão recebimento de recursos de fonte vedada ou
desconhecida, que causam a desaprovação das contas da grei partidária.
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Alega que seria possível ao TSE julgar a presente matéria com base na Teoria da Causa Madura por tratar-se de obrigação legal decorrente
do art. 37 da Lei 9.096/95.
Invoca o conceito do efeito translativo das decisões, que permite ao magistrado analisar outras questões além das suscitadas pelas partes
quando estas forem de ordem pública, e, portanto, não passíveis de preclusão, como a do presente caso em que a aplicação da suspensão de
Fundo Partidário restou silente na sentença de primeiro grau.
Aduz que deve a parte recorrente estar ciente de que, ao recorrer de decisões, eventuais nulidades processuais podem ser encontradas em
seu desfavor e analisadas pelo juízo, devido o efeito translativo das decisões em grau recursal conforme os arts. 278, §único e 337, §5º do
CPC.
Por fim, sustenta que o TRE/RS, em ocasiões anteriores, decidiu casos semelhantes pela nulidade da sentença omissa, e que o presente caso
representaria ofensa ao princípio da isonomia e da segurança jurídica, conforme ementas que correlaciona no corpo do Recurso Especial, e
que, o TSE modificou o entendimento do TRE/RS, entendendo que há possibilidade de aplicação de ofício de norma cogente pela Corte
Eleitoral no Respe n. 422-29.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimadas e a irresignação é regular e
foi aforada tempestivamente, por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Do Recurso Especial do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE CANDELÁRIA
A agremiação suscita a aplicação imediata do artigo 55-D inserido na Lei dos Partidos Políticos pela Lei n. 13.831/19, em 19.6.2019, oriundo
da derrubada do veto do Presidente da República, por ocasião da sanção do Projeto de Lei n. 1.321/19.
O artigo 55-D Lei dos Partidos Políticos trouxe a redação que segue:
Art. 55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou
contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde
que filiados a partido político.
Recentemente, na sessão de julgamento de 19.08.2019, este Regional enfrentou a questão no julgamento do processo RE 3592.2016.6.21.0005, procedência: Alegrete – 5ª Zona Eleitoral, tendo como recorrente o MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) e,
preliminarmente, acolheu incidente de inconstitucionalidade suscitado pela Procuradoria Regional Eleitoral, afastando a aplicação, ao caso
concreto, do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19, consoante acórdão que segue:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR
ACOLHIDA. INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. MÉRITO. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PORCENTAGEM REPRESENTATIVA DAS IRREGULARIDADES DIANTE DA
TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS NO PERÍODO. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE DESAPROVAÇÃO. REDUZIDO O PERÍODO DE
SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A CONDIÇÃO DE QUE A
SANÇÃO SUBSISTA ATÉ QUE OS ESCLARECIMENTOS SEJAM ACEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1.
Incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do
aludido incidente, incluído pela Lei n. 13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que
tenham como causa as doações ou contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo
público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento dos
dados relativos à previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a
renúncia da receita. Omissão que afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. A legislação infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à
concessão de benefício que gere a diminuição de receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116
da Lei n. 13.707/18. 1.2. A anistia das verbas consideradas como oriundas de fontes vedadas - benefício instituído em causa própria e sem
qualquer finalidade pública subjacente - atenta ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício
de inconstitucionalidade formal e material. Acolhimento da preliminar. TRE-RSAfastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n.
9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19. 2. Mérito. O art. 7º, caput, e o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.432/14, estabelecem que as
transações bancárias em favor do prestador de contas devem ser feitas, obrigatoriamente, mediante cheque cruzado ou depósito bancário
direto, sempre com identificação do CPF ou CNPJ do doador. No caso dos autos, o examinador técnico detectou depósitos sem referência ao
CPF ou CNPJ, sendo considerados de origem não identificada. Falha grave que impede o controle da Justiça Eleitoral sobre eventuais fontes
vedadas e prejudica a transparência da contabilidade. 3. Constatado o recebimento de doações provenientes de autoridades públicas.
Inaplicável ao feito, de forma retroativa, a alteração promovida pela Lei n. 13.488/17, que excluiu do rol de fontes vedadas o exercente de
função ou cargo público demissível ad nutum, na administração pública direta ou indireta, desde que filiado à respectiva legenda. Incidência da
legislação vigente à época dos fatos, em atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. 4. Manutenção do juízo de irregularidade
das contribuições, as quais equivalem a 47,77% do total de recursos arrecadados, o que inviabiliza a aplicação dos postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade, impondo a desaprovação das contas partidárias. 5. Afastada a penalidade de suspensão do recebimento
de novas quotas até que a origem do recurso seja informada. A interpretação teleológica do texto do art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.
23.432/14 evidencia que o repasse de novas quotas do Fundo Partidário somente ficará suspenso até que a justificativa seja aceita pela
Justiça Eleitoral ou haja o julgamento do feito. Reduzido prazo de suspensão do Fundo Partidário para seis meses. Recolhimento ao Tesouro
Nacional da
quantia impugnada, oriunda de origem não identificada e de fonte vedada. 6. Parcial provimento.
Com efeito, o incidente referido revela caso de aplicação de controle difuso de constitucionalidade, plenamente viável em nosso sistema.
Saliento que a matéria suscitada nesse momento processual não se trata de inovatória, mesmo porque modificação legislativa ocorreu no
curso do processo e após o recurso eleitoral da parte.
Todavia, o incidente apreciado denota que o texto legal, em seu bojo, pende a pecha da inconstitucionalidade e a suposta violação legal não
encontra suporte para o processamento da via especial, pois a norma, antes de mais nada, não encontra validade no sistema e está sem
respaldo constitucional.
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE CANDELÁRIA.
4. Do Recurso Especial de MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Quanto ao recurso especial interposto pelo Órgão Ministerial, tenho que possui o condão de prosperar, visto que busca ver reconhecida a
aplicação de impositivo legal expresso para fato reconhecido pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, qual seja, a aplicação da sanção prevista
no art. 37 da Lei n. 9.096/95 para ocasiões em que haja recebimento de recursos de fonte vedada. Nesse sentido, impõe-se manifestação do
Tribunal Superior Eleitoral quanto ao status de matéria de ordem pública e a aplicação sanção de suspensão de Fundo Partidário pelo Tribunal
ad quem quando silente a sentença.
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Dessa forma, admito o presente recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, com fundamento no art. 276, I, “a”, do Código
Eleitoral.
Pelo exposto, não admito o recurso especial de MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE CANDELÁRIA e admito o recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
Intime-se MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE CANDELÁRIA para que, querendo, no prazo de três dias, apresente suas
contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 26 de agosto de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: N. 23-79.2018.6.21.0079 - PROTOCOLO: 407212018
MUNICÍPIO: SÃO FRANCISCO DE ASSIS ZONA: 79ª
ESPÉCIE: Eleições Gerais 2018 - Propaganda Eleitoral Irregular - De Candidato - Material Impresso - Vinculação de Candidaturas Regionais à
Candidatura do Ex-presidente Lula como candidato ao cargo de Presidente da República - Exercício do poder de Polícia - Pedido de
Providências - Busca e Apreensão
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que após petição apresentada pelo Ministério Público Eleitoral com atribuição perante o Juízo da 079ª Zona Eleitoral de São
Francisco de Assis/RS, foi deferida, no exercício do poder de polícia, a expedição de mandado de verificação de pontos de distribuição de
material impresso em que constasse o nome do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva como candidato na eleição majoritária de 2018, bem
como, apreensão destes materiais, se localizados, e a identificação das pessoas envolvidas. Conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça
que atuou no caso, fl. 16v, não foram encontrados materiais e nem localizadas pessoas naquelas circunstâncias. Posteriormente, foi acolhida
pelo juízo a quo promoção ministerial para encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para providências que entendesse
cabíveis.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já terem sido adotadas as providências no âmbito do poder de polícia e que não remanescem outras providências a serem tomadas,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 079ª Zona de São Francisco de Assis para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Edital
EDITAL SJ/CORIP/SAINP N. 10/2019
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no período de
25/08/2019 até 31/08/2019.
Classe
Número
Relator
Data de
Partes
Tipo de Distribuição
Autuação
Processo
0600695-47.2019.6.21.0000 Desa. Marilene
26/08/2019 Aline Chaves Grehs,
À Presidente
Administrativo
Bonzanini
Tribunal Regional
Eleitoral RS e Juízo da
90ª Zona Eleitoral
Processo
Administrativo

0600697-17.2019.6.21.0000 Desa. Marilene
Bonzanini

26/08/2019

Aline da Silva
Fuhrmann, Tribunal
Regional Eleitoral RS e
Juízo da 60ª Zona
Eleitoral

À Presidente

Recurso Eleitoral

195-50.2017.6.21.0113

Des. Eleitoral Roberto
Carvalho Fraga

26/08/2019

Automática

Recurso Criminal

48-59.2018.6.21.0090

Des. Eleitoral Roberto
Carvalho Fraga

26/08/2019

Prestação de Contas

0600698-02.2019.6.21.0000 Des. Federal Carlos
Eduardo Thompson
Flores Lenz

27/08/2019

Petição

8-22.2019.6.21.0000

28/08/2019

Partido Social
Democrático – PSD de
Porto Alegre e Fábio
Miguel Barrichello de
Oliveira X Justiça
Eleitoral
Ministério Público
Eleitoral X Luciana
Beatriz Lopes Kubiaki
Paulo Leite Gemelli e
Eleição 2018 Paulo
Leite Gemelli Deputado
Estadual
Marcel Valnir Knak X
Partido Social
Democrático – PSD de

Des. Federal Carlos
Eduardo Thompson
Flores Lenz

Automática

Por prevenção ao
processo
PC
060364903.2018.6.21.0000
Automática
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Agravo de instrumento 0600703-24.2019.6.21.0000 Des. Eleitoral Rafael
da Cas Maffini

29/08/2019

Agravo de Instrumento 0600704-09.2019.6.21.0000 Des. Eleitoral Gustavo
Alberto Gastal
Diefenthäler

29/08/2019

Agravo de Instrumento 0600705-91.2019.6.21.0000 Des. André Luiz
Planella Villarinho

29/08/2019

Petição

29/08/2019

Processo
Administrativo

0600709-31.2019.6.21.0000 Des. Eleitoral Roberto
Carvalho Fraga
0600712-83.2019.6.21.0000 Desa. Marilene
Bonzanini

Processo
Administrativo

0600711-98.2019.6.21.0000 Desa. Marilene
Bonzanini

30/08/2019

Recurso Eleitoral

13-45.2016.6.21.0066

30/08/2019

Des. Eleitoral Gustavo
Alberto Gastal
Diefenthäler

30/08/2019
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Santa Cruz do Sul e
Guiomar Rossini
Machado
Getulio de Figueiredo
Silva,
Advocacia-Geral da
União, Procurador
Regional Eleitoral
Getulio de Figueiredo
Silva,
Advocacia-Geral da
União, Procurador
Regional Eleitoral
Getulio de Figueiredo
Silva,
Advocacia-Geral da
União, Procurador
Regional Eleitoral
Partido Comunista
Brasileiro – PCB
Felipe Teixeira de
Souza Miranda,
Tribunal Regional
Eleitoral RS e Juízo da
163ª Zona Eleitoral
Mara Luci Castilhos,
Tribunal Regional
Eleitoral RS e Juízo da
63ª Zona Eleitoral
Partido Trabalhista
Brasileiro – PTB de
Canoas, Luiz Roberto
Steinmetz, Germano
Francisco Dalla
Valentina e Oswaldo
Steffen X Justiça
Eleitoral

Automática

Automática

Automática

Automática
À Presidente

À Presidente

Automática

Porto Alegre, 02 de Setembro de 2019.
Tassiana Alcoforado Diniz Skrsypcsak,
Seção de Autuação e Informações Processuais
SAINP/CORIP

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 201/2019
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
VALOR
DE DIÁRIAS UNITÁRIO

Herbert Dias Miranda, Secretário 1,5
de Controle Interno e Auditoria
(CJ-3)

R$ 420,00

ADICIONAL

VALOR
BRUTO

Ida:
R$ 966,00
R$
168,00;
Retorno:
R$ 168,00

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

-R$ 62,04

R$ 903,96

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília/DF
03 a 04-9-2019
Reunião do Grupo de Trabalho de Auditoria Integrada, a realizar-se no dia 04-9-2019.
MOTIVO:
Proc.: 0006748-52.2019.6.21.8000.
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 30-8-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
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ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 202/2019
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
VALOR
DE DIÁRIAS UNITÁRIO

Daniela
Otilia
Foltz, 2,5
Coordenadora
de
Acompanhamento e Orientação
de Gestão (CJ-2)

R$ 420,00

ADICIONAL

VALOR BRUTO

Ida:
R$ 1.386,00
R$
168,00;
Retorno:
R$ 168,00

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

-R$ 62,04

R$ 1.323,96

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília/DF
01 a 03-9-2019
Capacitação de Analistas da Justiça Eleitoral em Auditorias Integradas, a realizar-se de 02
MOTIVO:
a 03-9-2019. Proc.: 0006748-52.2019.6.21.8000.
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 30-8-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 203/2019
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

Daniel Wobeto, Secretário de 1,5
Tecnologia da Informação (CJ-3)

R$ 420,00

ADICIONAL

VALOR
BRUTO

Ida:
R$ 966,00
R$
168,00;
Retorno:
R$ 168,00

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

-R$ 62,04

R$ 903,96

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília/DF
29 a 30-8-2019
Reuniões de Presidentes e Corregedores da Justiça Eleitoral e Reuniões Setoriais, a
MOTIVO:
realizar-se de 29 a 30-8-2019. Proc.: 0006525-02.2019.6.21.8000.
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 30-8-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

Ato de Rerratificação de Diárias
ATO DE RERRATIFICAÇÃO DE DIÁRIAS N. 199/2019
No uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução TSE n. 23.323/2010, RETIFICO o Ato de Concessão de Diárias n.
184/2019, doc. SEI n. 0141546, SEI n. 0006453-15.2019.6.21.8000, tendo em vista que os servidores Martinho Luiz Marchi, Coordenador de
Gestão de Tecnologia da Informação, e Carlos Vinícius Oliveira Cavalcante, Coordenador de Registros, Informações Processuais e Partidárias,
retornaram de Santana do Livramento no dia 23-8-2019, e não mais no dia 24-08-2019 como era previsto, conforme documento SEI n.
0146733, tornando-se necessária, portanto, a devolução de 1 diária, no valor total R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais), ratificando-se os
demais termos do referido ato.
Em 30-8-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

Ato de Revogação Parcial de Diárias
ATO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS N. 205/2019
No uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução TSE n. 23.323/2010, REVOGO PARCIALMENTE o Ato de Concessão
de Diárias n. 184/2019, doc. SEI n. 0141546, SEI n. 0006453-15.2019.6.21.8000, já que a servidora Ana Gabriela de Almeida Veiga, Secretária
da Corregedoria Regional Eleitoral (CJ-2) não compareceu ao lançamento da campanha: “A Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, nos dias
21 a 23-8-2019, conforme documento SEI n. 0146733, tornando-se necessária, portanto, a devolução de 4,5 diárias, no valor total R$ 1.514,56
(um mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos).
Em 30-8-2019.
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VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 738-35.2016.6.21.0001
REPRESENTAÇÃO - EXECUÇÃO - DE MULTA ELEITORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
REPRESENTANTE(S) : COLIGAÇÃO PORTO ALEGRE PRA FRENTE (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, EVERSON
ALVES DOS SANTOS-OAB 104318, FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES-OAB 20738, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB
48799, ISABELLA MAIA KOTSIFAS-OAB 80873, LUANA ANGÉLICA DA ROSA NUNES-OAB 83164, LUIZ EDUARDO PICCININ-OAB 58101,
LUIZ FERNANDO PEREIRA-OAB 22076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK-OAB 62051, RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ-OAB
43259 E ROBERTA ALVES PINTO GUIMARÃES-OAB 73415)
REPRESENTADO(S) : DEMOCRATAS - DIRETÓRIO MUNICIPAL (INTEGRANTE DA COLIGAÇÃO ABRAÇANDO PORTO ALEGRE) (ADV(S)
ANTONIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS-OAB 38343), JOSÉ ALBERTO REUS FORTUNATI (ADV(S) CRISTIANE DA COSTA NERYOAB 40463, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740 E THIAGO OBERDAN DE GOES-OAB 94660), JULIANA BRIZOLA (ADV(S) JONATAS
OURIQUES DA SILVA-OAB 69839, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740, MILTON CAVA CORRÊA-OAB 33654, MARCOS LOPES DE
ALMEIDA AJNHORN-OAB 71008, MATEUS VIEGAS SCHÖNHOFEN-OAB 68427, PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150 E THIAGO
OBERDAN DE GOES-OAB 94660), COLIGAÇÃO ABRAÇANDO PORTO ALEGRE (MDB, PDT, PROS, PODE, PRTB, PRB, PPS, PSB, PSD,
PATRI, PHS, DEM, REDE E DC) (ADV(S) MILTON CAVA CORRÊA-OAB 33654, MARILUZ COSTA-OAB 103396, MATEUS VIEGAS
SCHÖNHOFEN-OAB 68427 E PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150), SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO (ADV(S) MILTON CAVA
CORRÊA-OAB 33654, MATEUS VIEGAS SCHÖNHOFEN-OAB 68427, PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150, JULIANA BENTO
CUCCHIARELLI-OAB 60641 E VINICIUS GREZELLE-OAB 76302), PATRIOTA - DIRETÓRIO NACIONAL (PARTIDO INTEGRANTE DA
COLIGAÇÃO ABRAÇANDO PORTO ALEGRE) (ADV(S) MARCELO AUGUSTO MELO ROSA DE SOUSA-OAB 113180)
1). QUANTO AO DENOMINADO "RECURSO" do PARTIDO DEM, não o conheço, pois se trata de execução de decião adotada por Tribunal
Regional Eleitoral, transitada em julgado.
2). QUANTO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelo PARTIDO PATRIOTA (Diretório Nacional), acolho-a, pois não pode
este ser responsabilisado por encargos assumidos pelo Diretório e/ou Executiva Municipal em coligação de eleições específicas da qual aquele
não participou, só respondendo após serem esgotadas as tentativas de responsabilização dos representantes locais.
3). QUANTO AOS DEMAIS CONDENADOS, que não pagaram ou comprovaram pagamento, lancem-se no Livro de Registro de Multas
Eleitorais e emita-se o Termo de Multas Eleitorais. Logo após, encaminhe-se à Secretaria Judiciária do TRE-RS, para as providências de
estilo.
4). QUANTO AO CONDENADO SEBASTIÃO DE ARAÚJO MELO, que comprovou pagamento, julgo extinta a obrigação, devendo ser extinto o
processo quanto a ele. Anote-se.
Intimem-se MP-Eleitoral e defesas.
Baixe-se e arqueive-se o processo.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE

9ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 240/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-61.2019.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PRB - Caçapava do Sul - 2018
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PRB DE CAÇAPAVA DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : VALTAIR MACHADO, CLAIR ROSANE GARCIA LUIZ E DIRETÓRIO ESTADUAL DO PRB
Visto.
Considerando a não constituição de defensor até o presente momento, embora devidamente instados para tal, declaro a REVELIA do Diretório
Estadual do PRB, registrando-se que já foi decretada a revelia das demais partes, ficando o mesmo devidamente intimado das decisões
prolatadas nos autos pela publicação das mesmas no DEJERS (CNJE, art. 226).
Mesmo que já aberto todos os prazos previsto legalmente, com objetivo de evitar futura alegação de nulidade, determino a abertura de vistas
ao partido e seus responsáveis para se manifestarem sobre as informações e documentos existentes, pelo prazo de três dias (art. 30, Res.
TSE nº. 23546/2017).
Após venham os autos conclusos para decisão.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 241/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-09.2019.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PSD - Caçapava do Sul - 2018
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSD DE CAÇAPAVA DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS MACIEL E BEN-HUR FERREIRA MARQUES
Visto.
Considerando a não constituição de defensor até o presente momento, embora devidamente instados para tal, declaro a REVELIA do PSD de
Caçapava do Sul, João Carlos Maciel e Ben-Hur Ferreira Marques, ficando os mesmo devidamente intimados das decisões prolatadas nos
autos pela publicação das mesmas no DEJERS (CNJE, art. 226).
Mesmo que já aberto todos os prazos previsto legalmente, com objetivo de evitar futura alegação de nulidade, determino a abertura de vistas
ao partido e seus responsáveis para se manifestarem sobre as informações e documentos existentes, pelo prazo de três dias (art. 30, Res.
TSE nº. 23546/2017).
Após venham os autos conclusos para decisão.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 242/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-69.2019.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PT - Caçapava do Sul - 2018
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PT DE CAÇAPAVA DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : GIORDANO BORBA DE FREITAS E LEOMAR NUNES DE MELO
Visto.
Ainda que já abertos todos os prazos previsto legalmente, com objetivo de evitar futura alegação de nulidade, determino a abertura de vistas
ao partido e seus responsáveis para se manifestarem sobre as informações e documentos existentes, pelo prazo de três dias (art. 30, Res.
TSE nº. 23546/2017).
Após venham os autos conclusos para decisão.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 243/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-46.2019.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PSOL - Caçapava do Sul - 2018
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSOL DE CAÇAPAVA DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : DOMINGOS MEDEIROS SIQUEIRA E DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSOL
Vistos.
Considerando a não constituição de defensor nos autos, embora devidamente intimados para tal, declaro a REVELIA do PSOL de Caçapava
do Sul, do Diretório Estaadual do PSOL e de Domingos Medeiros Siqueira, onde correrão os prazos, independentemente de intimação, a partir
da publicação de cada ato decisório no DEJERS.(CNJE, art. 226).
Ao Cartório Eleitoral para juntada dos documentos previstos no art. 30, IV da Res. TSE nº. 23.546/17 e posterior envio ao Ministério Publico
Eleitoral.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 244/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-84.2018.6.21.0009
Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Eleições 2018 - PTB de Caçapava do Sul
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PTB DE CAÇAPAVA DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS MEDEIROS TEIXEIRA E MARIO ANTENOR LORETO DE LORETO
Vistos.
Considerando a não constituição de defensor, embora devidamente intimados, declaro a revelia de JOÃO CARLOS MEDEIROS TEIXEIRA,
MARIO ANTENOR LORETO DE LORETO e do PTB de Caçapava do Sul, ficando os mesmo intimados das decisões prolatadas nos autos pela
publicação das mesmas no DEJERS.
Ainda, permanecedo a omissão em prestar contas até a presente data, ficam as partes citadas para, querendo, manifestarem-se no prazo de 3
(três) dias, em atendimento ao disposto no art. 52, §6º, IV da Res. TSE nº. 23.553/2017.
Ultrapassado o prazo, façam os autos conclusos.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 03 de Setembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 164, Página: 15

NOTA DE EXPEDIENTE N. 245/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-54.2018.6.21.0009
Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Eleições 2018 - PSD de Caçapava do Sul
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSD DE CAÇAPAVA DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS MACIEL E BEN-HUR FERREIRA MARQUES
Vistos.
Considerando a não constituição de defensor, embora devidamente intimados, declaro a revelia de JOÃO CARLOS MACIEL, BEN-HUR
FERREIRA MARQUES e do PSD de Caçapava do Sul, ficando os mesmo intimados das decisões prolatadas nos autos pela publicação das
mesmas no DEJERS.
Ainda, permanecendo a omissão em prestar contas até a presente data, ficam as partes citadas para, querendo, manifestarem-se no prazo de
3 (três) dias, em atendimento ao disposto no art. 52, §6º, IV da Res. TSE nº. 23.553/2017.
Ultrapassado o prazo, façam os autos conclusos.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 246/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-95.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PTB - LAVRAS DO SUL - 2017
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) ARI SCHMITT-OAB 28063)
RESPONSÁVEL(S) : CLEMAR BIAGGI ROCHA (ADV(S) ARI SCHMITT-OAB 28063), ARMANDIO CLODOMIRO LOPES DA SILVA
Vistos, etc.
Considerando a existência de apontamentos nas contas, ficam intimados, o órgão partidário e seus responsáveis, para que, querendo,
ofereçam defesa/alegações finais no prazo de quinze dias, conforme art. 38 da Res. TSE nº. 23.546/17.
Ultrapassado o prazo, independente de manifestação, voltem os autos conclusos para sentença.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 247/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-88.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PDT - CAÇAPAVA DO SUL - 2016
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PDT (ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423 E LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB 110.501)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANI AMESTOY DA SILVA E FRANCISCO DE PAULO DUTRA HENRIQUES (ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVAOAB 21.423), NEY ANTONIO GOULART TAVARES E VINICIUS MACHADO HENRIQUES
Vistos, etc.
Considerando a existência de apontamentos nas contas, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis para que ofereçam
defesa/alegações finais no prazo de quinze dias, conforme art. 38 da Res. TSE nº. 23.546/17.
Ultrapassado o prazo, independente de manifestação, voltem os autos conclusos para sentença.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 248/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-66.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PT - SANTANA DA BOA VISTA - 2016
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PT - SANTANA DA BOA VISTA (ADV(S) SILVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71822)
RESPONSÁVEL(S) : GEREMIAS BATISTA DE FARIAS E JULIO CESAR ROSA FARIAS (ADV(S) FÁBIO GARCIA GÓES-OAB 103995),
ALEXANDRE JACOBSEN DE FREITAS E MAURA DE OLIVEIRA FREITAS (ADV(S) SILVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71822)
Visto.
Ainda que já possibilitados todos os prazos previsto legalmente, com objetivo de evitar futura alegação de nulidade, determino a abertura de
vistas ao partido e seus responsáveis para se manifestarem sobre as informações e documentos existentes, pelo prazo de três dias (art. 30,
Res. TSE nº. 23546/2017).
Após venham os autos conclusos para decisão.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 249/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 74-09.2018.6.21.0009
PARTIDO POLÍTICO - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Eleições 2018 - PT de Lavras do Sul
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PT DE LAVRAS DO SUL (ADV(S) ARI SCHMITT-OAB 28063)
RESPONSÁVEL(S) : CLÁUDIA LOPES GARCIA E EDINEIDE DE CAMPOS (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PT de Lavras do Sul referente ao pleito de 2018, apresentadas e instruída com os
documentos arrolados na Resolução TSE nº. 23.553/2017, estando devidamente assinada.
Publicado Edital, não foram apresentadas impugnações.
Emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas e, em mesmo sentido, manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 23.553/2017, estando suas
peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que os documentos apresentados e a escrituração contábil refletem adequadamente a
movimentação financeira e patrimonial do partido durante o pleito, bem como que foram seguidas determinações legais.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 77, I da Resolução TSE nº 23.553/2017, APROVO as contas do PT de Lavras do Sul, referentes ao
pleito de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 250/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-17.2018.6.21.0009
Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Eleições 2018 - PDT de Caçapava do Sul
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PDT DE CAÇAPAVA DO SUL (ADV(S) LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB 110.501)
RESPONSÁVEL(S) : VINICIUS MACHADO HENRIQUES E NEI ANTONIO GOULART TAVARES (ADV(S) LUCIANO ROSA PAVANATTOOAB 110.501)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PDT de Caçapava do Sul referente ao pleito de 2018, apresentadas e instruída com os
documentos arrolados na Resolução TSE nº. 23.553/2017, estando devidamente assinada.
Publicado Edital, não foram apresentadas impugnações.
Emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas e, em mesmo sentido, manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 23.553/2017, estando suas
peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, após as retificações apresentadas, verificou-se que os documentos apresentados e a escrituração
contábil refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido durante o pleito, bem como que foram seguidas
determinações legais.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 77, I da Resolução TSE nº 23.553/2017, APROVO as contas do PDT de Caçapava do Sul, referentes ao
pleito de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 251/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-65.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - LAVRAS DO SUL - 2017
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP - PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) FELIPE GOULART DELABARY-OAB 45432)
RESPONSÁVEL(S) : ANA MÁRCIA COUTO MOREIRA, CLAUDIO JOSE TEIXEIRA BULCÃO, RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA E SUZANA
BIERMANN PINTO FERREIRA (ADV(S) FELIPE GOULART DELABARY-OAB 45432)
Vistos etc.
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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I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PP de Lavras do Sul referente ao exercício de 2017, apresentada em 30/04/2018 e instruída
conforme a Resolução TSE nº. 23.546/17, estando devidamente assinada.
Publicado Edital, não foram apresentadas impugnações.
Emitido parecer pela regularidade das contas e, em mesmo sentido, manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída conforme Resolução TSE nº. 23.464/15, estando suas peças devidamente
assinadas.
A presente prestação, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.464/15 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que os documentos apresentados e a escrituração contábil refletem adequadamente a
movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas determinações legais.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 45, VIII, "a" c/c art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO as contas do PP de Lavras do Sul,
referentes ao exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 252/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-06.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSD - SANTANA DA BOA VISTA - 2016
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSD - SANTANA DA BOA VISTA (ADV(S) FÁBIO GARCIA GÓES-OAB 103995)
RESPONSÁVEL(S) : TIAGO DOS SANTOS BRASIL E MICHELE BAGESTEIRO DOS SANTOS (ADV(S) FÁBIO GARCIA GÓES-OAB 103995)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas (declaração de ausência de movimentação financeira) do PSD de Santana da Boa Vista
referente ao exercício de 2016, apresentada em 17/01/2018 e instruída conforme a Resolução TSE nº. 23.546/17, estando devidamente
assinada.
Publicado Edital, não foram apresentadas impugnações.
Emitido parecer favoravel pelo Carório Eleitoral e, em mesmo sentido, manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída conforme Resolução TSE nº. 23.464/15, estando suas peças devidamente
assinadas.
A presente prestação, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.464/15 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, não foram encontrados elementos contrários a declaração da agremiação em não ter movimentado
recursos.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 45, VIII, "a' e art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO as contas do PSB de Santana da
Boa Vista, referentes ao exercício 2016.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 253/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-07.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSB - 2016 - LAVRAS DO SUL
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSB - LAVRAS DO SUL (ADV(S) ANA PAULA PELLIZZER TEIXEIRA-OAB 46799)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ AMILCAR MOREIRA CABRAL, NILDA TERESINHA MACHADO E JOÃO RUI DIAS NUNES (ADV(S) ANA PAULA
PELLIZZER TEIXEIRA-OAB 46799)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PSB de Lavras do Sul referente ao exercício de 2016, apresentadas em
11/04/2018 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 23.464/15, estando devidamente assinada.
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As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado e não foram
apresentadas impugnações.
Emitido parecer conclusivo pela desaprovação e em mesmo sentido manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Não foram apresentados documentos em fase de diligências, mas apresentados memoriais finais.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 23.464/15, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº. 23.546/17) e quanto
ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.464/15 (art. 65, I da Res. TSE nº. 23.546/17) também, por
tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio do tempus regit actum,
nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se, após a apresentação de documentos, que os documentos apresentados e a escrituração
contábil refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas determinações legais.
Registre-se que as contribuições encontram-se devidamente declaradas nas contas de eleição de 2016, o que, embora não escuse a
agremiação em devidamenta registrar e documentar nas contas de exercício financeiro, minimiza a falta uma vez que a origem dos recursos
resta identificada. Assim como os demais valores apontados no relatório conlcusivo, que resultam de devolução de valores, por parte da
instituição bancária, como informado pelo partido nas alegações finais, pela cobrança de tarifas indevidas.
Por fim, tais falhas existentes, que poderiam ser corrigidas em prestação retificadora, não impediram a análise das contas e não
possuem gravidade para gerar uma desaprovação e/ou penalidade para a agremiação, merecendo as contas tão somente o registro de
ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS as contas do PSB de Lavras do
Sul, referentes ao exercício 2016.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 29 de agosto de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 0238/2019
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 37-39.2019.6.21.0011 CLASSE: PC
PROTOCOLO: 14.903/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DO MUNICÍPIO DE PORTÃO/RS (Adv:
Velfares Inacio Gil da Silva OAB/RS 70.058)
RESPONSÁVEIS: Gilmar de Brito Johan e Rudimar Koeller (Adv: Velfares Inacio Gil da Silva OAB/RS 70.058)
De ordem da Exma Juíza Eleitoral Carolina Ertel Weirich, intimo o órgão partidário e seus responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) dias,
complementar a documentação e/ou apresentar manifestação acerca do Relatório de Exame de fls. 86-87, sob pena de preclusão (art. 35, § 3º,
I c/c art. 35, § 9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017), mediante publicação dessa intimação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul (DEJERS), podendo as partes requererem cópia do respectivo relatório pelo endereço de e-mail: zon011@tre-rs.jus.br.
São Sebastião do Caí/RS, 30.08.2019
LUCIANE SANTIAGO ROCHA RENNER,
Chefe de Cartório Substituto.

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 279/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 39-94.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 – Prestação de Contas – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: CARAZINHO – RS
JUÍZA ELEITORAL SUBSTITUTA: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE CARAZINHO – RS (Adv.. IGOR GUERRA LONGO – OAB/RS 84.672).
RESPONSÁVEIS: JORGE LUIS DA SILVA DUTRA – presidente, e CHARLES ANTONIO SETTI – Tesoureiro (Adv. IGOR GUERRA LONGO –
OAB/RS 84.672)..
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral Substituta da 15ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima
mencionados intimados para se manifestar sobre o Parecer Conclusivo das fls. 174 e 175, e ainda do Parecer do Ministério Público Eleitoral da
folha 178, no prazo de 15 dias, nos moldes do despacho da fl. 141.
Andréa Ferretto Richter
Chefe do Cartório da 15ªZE.
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19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 096/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: Pet – 26-25.2015.6.21.0019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013
PROCEDÊNCIA: AMARAL FERRADOR
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV. JOSÉ RENATO VARGAS DOS SANTOS OAB/RS 87.392)
RESPONSÁVEL(S): PEDRO PAULO EYMAEL MARQUES, CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA, MILTON ARAUJO e GILBERTO
GONÇALVES (ADV. JOSÉ RENATO VARGAS DOS SANTOS OAB/RS 87.392)
Advogados do PARTIDO: (ADV. JOSÉ RENATO VARGAS DOS SANTOS OAB/RS 87.392)
Fica INTIMADO o Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Amaral Ferrador para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias,
do valor de R$ 6.643,63 (seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), referente a condenação de fls. 124-126 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.
Encruzilhada do Sul, 30 de agosto de 2019.
Sergio Kowalczuk,
Chefe de Cartório da 19º Zona Eleitoral.

20ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 037/2019 - 20ªZE
O Excelentíssimo Senhor Juliano Rossi, MM. Juiz da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, Centro, em Erechim/RS, encontra-se disponível aos interessados, neste Cartório Eleitoral, nos termos e para os efeitos do art. 32,
§ 2º, da Lei nº 9.096/95 e do art. 31, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017, o Demonstrativo do Resultado do
Exercício e o Balanço Patrimonial relativo à Prestação de Contas Anuais – Exercício Financeiro 2018, do diretório municipal abaixo elencado:
OBJETO: Publicidade do Demonstrativo do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido dos Trabalhadores – PT – Mariano Moro/RS;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 05 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Expedido nesta cidade de Erechim-RS, aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2019. Eu, , Mateus Campos Felipe, Chefe de Cartório da 20ª
Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM Juiz Eleitoral, Dr. Juliano Rossi.
JULIANO ROSSI,
Juiz Eleitoral da 20ª Z.E.

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2019
PROCESSO CLASSE: PC – 15-42.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
MUNICÍPIO: CATUÍPE
RESPONSÁVEIS: LUIZ FERNANDO BARONI e SILVIA REJANE SLACIN
ADV(s): ANDRÉIA POSSOBON – OAB/RS 67.987.
Juiz Eleitoral: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA.
INTIMAÇÃO.
“De Ordem, vista aos responsáveis no prazo de 3 (três) dias para apresentarem alegações finais.
Ijuí, 30 de agosto de 2019.
SONIA HEIMANN REINKE,
Chefe do Cartório da 23ª ZE.”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019
PROCESSO CLASSE: PC – 21-49.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA – PP
MUNICÍPIO: NOVA RAMADA
RESPONSÁVEIS: VALDIR PAPLOWSKI e MARCOS UHDICH
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ADV(s): MARCUS RENATO BUCHNER – OAB/RS 51.388.
Juiz Eleitoral: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA.
INTIMAÇÃO.
“De Ordem, vista aos responsáveis no prazo de 3 (três) dias para apresentarem alegações finais.
Ijuí, 30 de agosto de 2019.
SONIA HEIMANN REINKE,
Chefe do Cartório da 23ª ZE.”

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 099/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 28-69.2018.6.21.0025
REQUERIMENTO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ELIANE RODRIGUES DA SILVA SCHRANCK-OAB 44189)
RESPONSÁVEL(S) : ALINE GARCIA MARQUES, ANIBAL RIBAS E CARLOS TREPTON MARQUES (ADV(S) ELIANE RODRIGUES DA
SILVA SCHRANCK-OAB 44189), RODRIGO GONZALES ASTURIAN, ALEXANDRO PERES RODRIGUES E PEDRO RIBEIRO
Vistos.
Ciente.
Transcorrido “in albis” o prazo para oferecimento de defesa, não havendo pedido de produção de prova formulado a ser analisado, dê-se vista
às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, conforme o art. 40 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Intimem-se.
Jaguarão, 02 de setembro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 51-60.2019.6.21.0031
Partido: Progressistas - PP de Brochier/RS
Responsáveis: Fredi Haupenthal e Samuel Galzer Musskopf
Vistos.
Na forma do artigo 30, inciso IV, alínea “e” da Res. TSE n. 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para, no prazo
comum de três dias, apresentar manifestação acerca da documentação juntada pela unidade de exame e pelo Ministério Público Eleitoral.
Ainda, considerando que foi decretada a revelia das partes (fl. 18v), a presente intimação deverá ser publicada no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Sul, conforme previsão contida caput do artigo 346 do Código de Processo Civil.
Com a apresentação da manifestação ou transcorrido o prazo, voltem conclusos.
Montenegro, 30 de agosto de 2019.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.

37ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 37 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 37-92.2018.6.21.0037
AÇÃO PENAL - ART. 350 CE - Crimes Eleitorais
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA GAIER BALDINO
AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU : BENITO DE OLIVEIRA GONÇALVES
ADV.: MARIO GASPAR SAN MARTINS GOMES (OAB/RS 12.938)
Vistos.
Permaneçam os autos sobrestados em razão da suspensão do processo.
Mantenha-se o controle de comparecimentos mensais do réu através de planilha.
Diligências legais.
Rio Grande, 02 de setembro de 2019.
FABIANA GAIER BALDINO,
Juíza Eleitoral da 037ª ZE.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2019 - 37 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 32-70.2018.6.21.0037
AÇÃO PENAL - ART. 350 CE - Crimes Eleitorais
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA GAIER BALDINO
AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU : CARLOS EDUARDO AFFONSO DA SILVEIIRA
ADV.: MÁRIO GASPAR SAN MARTINS GOMES (OAB/RS 12.938)
Vistos.
Suspenda-se o processo através do registro de sobrestamento no SADP, conforme o art. 284, I, da CNJE.
Diligências legais.
Rio Grande, 02 de setembro de 2019.
FABIANA GAIER BALDINO,
Juíza Eleitoral da 037ª ZE.

45ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO N.32/2019 - 45ZE
O Doutor Luis Carlos Rosa, Juiz Eleitoral da 045ª Zona de Santo Ângelo-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, neste Cartório Eleitoral, situado na Rua Duque de Caxias,
1151 em Santo Ângelo, se encontra disponível, 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, a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelos órgãos partidários municipais abaixo indicados.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício 2018 apresentada pelos partidos abaixo
relacionados:
Rede Sustentabilidade – REDE de Santo Ângelo
Responsáveis: Adelar Cavalheiro – Presidente de 01/09/2017 a 01/11/2018, Valter Rodolfo Mildner – Tesoureiro de 01/09/2017 a 01/11/2018,
Charles Sidney Muller – Presidente Órgão Estadual de 19/02/2018 19/02/2020 e Luis Berres – Tesoureiro Órgão Estadual de 19/02/2018 a
19/02/2020.
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Vitória das Missões
Responsáveis: Norberto Sassi – Presidente de 07/03/2018 a 28/03/2019, João Paulo Muller Steinhorst – Tesoureiro de 07/03/2018 a
28/03/2019, Mateus Jose de Lima Wesp, Presidente Órgão Estadual de 04/05/2019 a 04/05/2021 e Neiva Maria Dalchiavon – Tesoureiro
Órgão Estadual de 04/05/2019 a 04/05/2021.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação em petição fundamentada
e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Santo Ângelo-RS, 28 de agostode 2019.
Eu, Marivani Gehm Gonçalves Medeiros, Chefe de Cartório da 045ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS CARLOS ROSA,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 219/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-33.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - VITÓRIA DAS MISSÕES
RESPONSÁVEL(S) : SALETE FURIANETTO ZAGO E GILIAM HARTMANN SALES
Vistos, etc.
Versam os presentes autos acerca da não apresentação da prestação de contas relativa ao exercício 2018 pelo PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA– PPS do Município de Vitória das Missões.
Considerando que as contas não foram prestadas dentro do prazo legal, o presidente e o tesoureiro do partido no exercício 2018 foram
cientificados acerca da omissão, assim como foi notificado o Diretório Estadual do partido para apresentar as contas, uma vez que o diretório
municipal esteve vigente até 23.04.2018 (fls. 02-09).
Realizadas as notificações previstas nos arts. 28, §§ 4º e 5º e 30, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, as partes não apresentaram as
contas.
Foi determinada a imediata suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário (fl. 10) e foram juntadas aos autos as informações de fls. 1923 noticiando a ausência de conta bancária em nome da agremiação partidária, o não recebimento de recursos do Fundo Partidário oriundo
dos diretórios estadual e nacional e a não emissão de recibos eleitorais.
O Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 25).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Transcorrido o prazo legal sem a apresentação das contas, o órgão partidário estadual foi notificado para apresentar as contas do exercício
2018, assim como os agentes responsáveis pelo órgão municipal no exercício 2018, foram cientificados acerca da omissão, sob pena de
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revelia e de as contas serem julgadas não prestadas. Não houve manifestação das partes, razão pela qual decreto a revelia (art. 344 da Lei n.
13.105/2015).
Nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/17, a não prestação de contas acarreta a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário enquanto a omissão perdurar. Além disso, o art. 48, § 2º, da referida Resolução prevê a suspensão do registro ou a anotação do
órgão partidário cuja esfera tiver as contas julgadas não prestadas, até a sua regularização:
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.
Contudo, deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário omisso, em cumprimento à Medida Cautelar,
deferida em parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20.05.19, “afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado,
decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995”.
Do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS do Município de Vitória das Missões, em relação
ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/17, determinando a proibição de recebimento de recursos do
Fundo Partidário, até a regularização da situação.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se aos órgãos de direção regional e nacional do partido a presente decisão e remetam-se os autos ao
Ministério Público Eleitoral para as providências que entender cabíveis, conforme a decisão proferida na ADI n. 6032, o artigo 48, §1º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017 e o artigo 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 220/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-48.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Miguel das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : SILMAR MULLICH E JOÃO DE JESUS GONÇALVES
Vistos, etc.
Versam os presentes autos acerca da não apresentação da prestação de contas relativa ao exercício 2018 pelo PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB do Município de São Miguel das Missões.
Considerando que as contas não foram prestadas dentro do prazo legal, o presidente e o tesoureiro do partido no exercício 2018 foram
cientificados acerca da omissão, assim como foi notificado o Diretório Estadual do partido para apresentar as contas, uma vez que o diretório
municipal esteve vigente até 12.01.2019 (fls. 02-08).
Realizadas as notificações previstas nos arts. 28, §§ 4º e 5º e 30, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, as partes não apresentaram as
contas.
Foi determinada a imediata suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário (fl. 09) e foram juntadas aos autos as informações de fls. 1821 noticiando a ausência movimentação financeira na conta bancária existente em nome da agremiação partidária, o não recebimento de
recursos do Fundo Partidário oriundo dos diretórios estadual e nacional e a não emissão de recibos eleitorais.
O Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 23).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Transcorrido o prazo legal sem a apresentação das contas, o órgão partidário estadual foi notificado para apresentar as contas do exercício
2018, assim como os agentes responsáveis pelo órgão municipal no exercício 2018, foram cientificados acerca da omissão, sob pena de
revelia e de as contas serem julgadas não prestadas. Não houve manifestação das partes, razão pela qual decreto a revelia (art. 344 da Lei n.
13.105/2015).
Nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/17, a não prestação de contas acarreta a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário enquanto a omissão perdurar. Além disso, o art. 48, § 2º, da referida Resolução prevê a suspensão do registro ou a anotação do
órgão partidário cuja esfera tiver as contas julgadas não prestadas, até a sua regularização:
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.
Contudo, deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário omisso, em cumprimento à Medida Cautelar,
deferida em parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20.05.19, “afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado,
decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995”.
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Do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de São Miguel das Missões,
em relação ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/17, determinando a proibição de recebimento de
recursos do Fundo Partidário, até a regularização da situação.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se aos órgãos de direção regional e nacional do partido a presente decisão e remetam-se os autos ao
Ministério Público Eleitoral para as providências que entender cabíveis, conforme a decisão proferida na ADI n. 6032, o artigo 48, §1º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017 e o artigo 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 221/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-36.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vitória das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTA - PP (ADV(S) GABRIELA KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE RIGON SILVA BRASIL-OAB 72107 E
RUDINEI CORRÊA MEDEIROS-OAB 73036)
RESPONSÁVEL(S) : NILSON STEINHORST E LUCIANO VANDERLEI LUTZER (ADV(S) GABRIELA KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE
RIGON SILVA BRASIL-OAB 72107 E RUDINEI CORRÊA MEDEIROS-OAB 73036)
Vistos, etc.
O PROGRESSISTA do Município de Vitória das Missões apresentou prestação de contas anual relativa ao exercício do ano de 2018, em
30/04/2019, dentro do prazo estabelecido no art. 32 da Lei n. 9.096/95 e art. 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 02-32).
Foi publicado Edital n. 13/2019, consoante disposto no art. 31, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 35-36 e 38).
Foram juntadas as peças de fls. 40-41.
Transcorreu o prazo do edital sem impugnações (fl. 42).
Após exame preliminar, foram solicitadas peças e documentos faltantes (fl. 44) e o partido apresentou a resposta de fls. 49-52.
Realizado o exame das contas (fls. 54-56), as partes foram intimadas e juntaram manifestação (fls. 72-78).
Sobreveio parecer técnico conclusivo opinando pela aprovação das contas (fl. 80) e, no mesmo sentido, parecer do Ministério Público Eleitoral
(fl. 82).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anual do PROGRESSISTA do Município de Vitória das Missões, relativas ao exercício financeiro
de 2018.
O parecer técnico apontou que não restaram impropriedades ou irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do PROGRESSISTA do Município de Vitória das Missões, relativas ao exercício 2018, nos
termos do art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 222/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-61.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, EVERSON
ALVES DOS SANTOS-OAB 104318 E FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB 48799)
RESPONSÁVEL(S) : HORST DALTRO STEGLICH E ALDAIR GOERGEN (ADV(S) SILVANA ANTUNES LISSARASSA-OAB 68571)
Vistos, etc.
O PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do Município de Eugênio de Castro apresentou prestação de contas anual
relativa ao exercício 2017, juntando documentação (fls. 02 a 47).
Constatada a inexistência de órgão partidário municipal ativo, foi determinada a intimação do órgão partidário estadual para regularização da
representação processual (fls. 50-52).
O Diretório Estadual juntou manifestação (fls. 54-56).
Determinada a análise técnica das contas, foi emitido exame preliminar (fl. 60) solicitando peças e documentos complementares.
As partes foram intimadas (fls. 62 e 63) e transcorreu o prazo sem manifestação (fl. 64).
Realizado o exame técnico das contas (fls. 65-66), foram juntados os extratos eletrônicos (fls. 67 e 68) e o órgão partidário foi intimado (fls. 6971) e não se manifestou (fl. 73).
Sobreveio parecer conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 74 e 75) e, no mesmo sentido, parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 77).
Publicado Edital n. 22/2019 dando publicidade às contas prestadas (fls. 79-82), não houve impugnações (fl. 83).
Intimadas as partes acerca do parecer técnico (fls. 85-87), o prazo transcorreu in albis (fl. 87).
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Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de expediente de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do Município de Eugênio de Castro,
relativas ao exercício financeiro 2017.
O feito está apto ao julgamento antecipado, não sendo caso de dilação probatória nem apresentação de memoriais.
Inicialmente, o órgão partidário estadual requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva do PSDB/RS e a sua exclusão do feito. Contudo,
o pedido não pode prosperar, uma vez que, na hipótese de extinção do diretório municipal, a prestação de contas deve ser apresentada pela
esfera partidária imediatamente superior, acompanhada de procuração (art. 28, §§ 4º e 5º, e 31, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017).
Quanto à análise das contas, o parecer técnico apontou que: a) não foram emitidos recibos eleitorais; b) não foi apresentado o comprovante de
remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital e, c) as peças da prestação de contas, apresentadas pelo órgão partidário,
não foram emitidas pelo Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA) (art. 29, caput da Resolução TSE n. 23.464/2015).
As falhas apontadas são de natureza formal que não impossibilitaram a identificação das origens e a destinação dos recursos e, como já
referido, nenhuma impugnação foi suscitada, de modo que não há razão para se questionar a idoneidade das contas apresentadas, cabendo a
sua aprovação com ressalvas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS, as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB do
município de Eugênio de Castro, relativas ao exercício 2017, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos
expostos.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 223/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-35.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) OSCAR DA FONSECA DINIZ NETO-OAB 35901)
RESPONSÁVEL(S) : LETICIA BOLL VARGAS (ADV(S) ADRIANA BONIATTI-OAB 60678 E RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72.085),
PEDRO SILVESTRE PERKOSKI WASZIEWICZ E ANTÔNIO CESAR SCHMITT (ADV(S) OSCAR DA FONSECA DINIZ NETO-OAB 35901),
ROSÂNGELA MARIA NEGRINI (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72085)
Vistos, etc.
O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO do Município de Santo Ângelo apresentou prestação de contas anual relativa ao exercício do ano de
2018, em 30/04/2019, dentro do prazo estabelecido no art. 32 da Lei n. 9.096/95 e art. 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 02-39).
Foi publicado Edital n. 13/2019, consoante disposto no art. 31, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 42-43).
Constatado que o órgão partidário municipal não estava vigente, foi determinada a inclusão dos atuais presidente e tesoureiro estaduais,
consoante art. 28, § 5º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, e a intimação dos mesmos, assim como do diretório estadual do partido para
regularização da representação processual (fl. 47-53, 59).
Foram juntadas as procurações de fls. 56-57.
Foi certificado o transcurso do prazo do edital sem impugnações (fl. 58).
Realizado o exame das contas (fls. 60-61), sobreveio parecer técnico conclusivo opinando pela aprovação das contas (fl. 71-71v) e, no mesmo
sentido, parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 73).
Foi juntada certidão atualizada da composição do órgão diretivo municipal obtida através do Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias – SGIP, cujo prazo de exercício foi alterado para indeterminado (validação em 19.06.2019).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anual do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD do Município de Santo Ângelo, relativas ao
exercício financeiro de 2018.
O parecer técnico apontou que não restaram falhas na prestação de contas em exame.
Em razão da vigência do diretório municipal, determino a exclusão dos agentes responsáveis estaduais.
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD do Município de Santo Ângelo, relativas ao
exercício 2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 224/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-24.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ALCEBÍADES FLORES MACHADO JUNIOR-OAB 79.756)
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RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ORLANDO BAZANA, PAULO AFONSO RODRIGUES DOS REIS E MATEUS PORTO REIS (ADV(S)
ALCEBÍADES FLORES MACHADO JUNIOR-OAB 79.756)
Vistos, etc.
O MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB do Município de Eugênio de Castro apresentou prestação de contas anual relativa ao
exercício do ano de 2017, juntando documentação (fls. 02 a 51).
Inicialmente, constatada a ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado (fl. 52), as partes foram intimados (fls. 57-59) e
juntaram procurações (fls. 62 e 66).
Realizado o exame preliminar das contas (fls. 68-68v), foram solicitadas peças e documentos complementares consoante art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015 e transcorreu o prazo sem manifestação (fl. 72).
Foram juntados aos autos os extratos eletrônicos (fls. 73-74) e o exame técnico da prestação de contas (fls. 75-76).
O órgão partidário foi intimado acerca do parecer e apresentou a manifestação de fls. 81 a 85.
Sobreveio parecer conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 88-90) e, no mesmo sentido, parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 91).
Intimadas as partes acerca do parecer técnico (fls. 93-94), o prazo transcorreu in albis (fl. 95).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de expediente de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do Município de Eugênio de Castro,
relativas ao exercício financeiro 2017.
O feito está apto ao julgamento antecipado, não sendo caso de dilação probatória nem apresentação de memoriais.
O parecer técnico apontou que: a) não foram apresentados conciliação bancária e notas explicativas; b) não foram lançadas as despesas com
serviços advocatícios e contábeis; c) as peças da prestação de contas, apresentadas pelo órgão partidário, não foram emitidas pelo Sistema
de Prestação de Contas Anuais (SPCA) (art. 29, caput da Resolução TSE n. 23.464/2015), d) não foi apresentado o comprovante de remessa
à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital.
No que se refere às despesas com serviços contábeis e advocatícios observo que, no primeiro demonstrativo apresentado pelo partido (fl. 28),
constaram as doações estimáveis em dinheiro recebidas do advogado e do contador, no valor de R$ 500,00 cada doação. No exame das
contas foi relatado pelo órgão técnico que não foram emitidos os recibos eleitorais para essas doações consoante disposto no art. 11 e § 7º, da
Resolução TSE n. 23.464/2015 (fl. 75v). Intimado, o partido reapresentou o demonstrativo sem contabilizar tais contribuições (fl. 84).
As falhas apontadas são de natureza formal que não impossibilitaram a identificação das origens e a destinação dos recursos, entretanto deve
o partido utilizar o Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE para as próximas
prestações de contas assim como observar a norma legal.
Por fim, como já referido, nenhuma impugnação foi suscitada, de modo que não há razão para se questionar a idoneidade das contas
apresentadas, cabendo a sua aprovação com ressalvas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS, as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB do Município de
Eugênio de Castro, relativas ao exercício 2017, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos expostos.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 225/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-12.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO -MDB (ADV(S) ALCEBÍADES FLORES MACHADO JUNIOR-OAB 79.756)
RESPONSÁVEL(S) : VINICIUS MAKVITZ E REALDI LACORTT ALMEIDA (ADV(S) ALCEBÍADES FLORES MACHADO JUNIOR-OAB 79.756)
Vistos, etc.
Apresentou o MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB do Município de Santo Ângelo Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos, dando conta da ausência de movimentação de recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza no
período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Juntou documentos e procurações (fls.02-08).
Foram juntadas a certidão de composição do órgão partidário e as notificações realizadas com base no disposto no art. 30, I, “a” e “b”, da
Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 09-11).
Atendendo determinação judicial foi publicado edital aos interessados, decorrendo o prazo sem impugnações (fls. 14-17).
A analista designada informou da ausência de impugnações, da existência de duas contas bancárias em nome da agremiação partidária, cujos
extratos foram apresentados parcialmente, ausência de solicitação de recibos de doações, além da ausência de destinação de valores pelo
Fundo Partidário no exercício de 2018 (fl. 18).
Foram juntadas as consultas realizadas pelo órgão técnico (fls. 19-24).
Sobreveio promoção do Ministério Público requerendo a realização de diligências (fl. 25).
As partes foram intimadas e o partido apresentou extratos bancários (fls. 31-35).
A analista designada manifestou-se pela regularidade das contas (fl. 38) assim como o parecer do Ministério Público foi no sentido de
aprovação das contas (fl. 39).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
De acordo com o disposto no art. 45, VII, “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo movimentação financeira, ausência de doações
e de transferência de valores pelo Fundo Partidário, impõe-se que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
Além disso, tornado pública a declaração de ausência de movimentação, via publicação de edital, não houve impugnações, impondo-se, desta
forma, ressalvando alguma omissão dolosa que não tenha sido apurada, que as contas devam ser aprovadas, cabendo apenas a ressalva
quanto à entrega após o prazo legal.
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Do exposto, julgo as contas apresentadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB do Município de Santo Ângelo, exercício
de 2018, prestadas e aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 45, VII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 226/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-78.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) ANGELA CARMEN SILVEIRA RAMOS-OAB 33.514)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO AIRTON NUNES DA SILVA E LUCIANO ROGÉRIO ANTUNES (ADV(S) ANGELA CARMEN SILVEIRA RAMOSOAB 33.514)
Vistos, etc.
Apresentou o DEMOCRATAS – DEM do Município de Entre-Ijuís, Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, dando conta da
ausência de movimentação de recursos financeiros ou de bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza no período de 01/01/2018 a
31/12/2018 (fls. 02-03).
Foram juntadas as notificações realizadas (fls. 07-12).
Atendendo determinação judicial foi certificada a publicação de edital aos interessados, decorrendo o prazo sem impugnações (fls. 15-18).
A analista designada informou a ausência de impugnações, a ausência de conta bancária em nome do partido, a inexistência de registro de
emissão de recibos de doações e a ausência de repasse ou distribuição de valores do Fundo Partidário no exercício de 2018 (fl. 19).
Foram juntadas as pesquisas realizadas pelo órgão técnico (fls. 20-22).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela aprovação das contas (fl. 23).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
De acordo com o disposto no art. 45, VII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo movimentação financeira, ausência de doações
e de transferência de valores pelo Fundo Partidário, impõe-se que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas.
Além disso, tornado pública a declaração de ausência de movimentação, via publicação de edital, não houve impugnações, impondo-se, desta
forma, ressalvando alguma omissão dolosa que não tenha sido apurada, que as contas devam ser aprovadas, cabendo apenas a ressalva
quanto à entrega após o prazo legal.
Do exposto, julgo as contas apresentadas pelo DEMOCRATAS – DEM do Município de Entre-Ijuís, exercício de 2018, prestadas e aprovadas
com ressalvas, nos termos do art. 45, VII, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 227/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-56.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
RESPONSÁVEL(S) : ERON GASPAR DA SILVA GARCIA E MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos acerca da não apresentação da prestação de contas relativa ao exercício 2018 pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
– PSC do Município de Santo Ângelo.
Considerando que as contas não foram prestadas dentro do prazo legal, o presidente e o tesoureiro do partido no exercício 2018 foram
cientificados acerca da omissão, assim como foi notificado o Diretório Estadual do partido para apresentar as contas, uma vez que o diretório
municipal esteve vigente até 07.08.2018 (fls. 02-07).
Realizadas as notificações previstas nos arts. 28, §§ 4º e 5º e 30, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, as partes não apresentaram as
contas (fl. 08).
Foi determinada a imediata suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário (fl. 09) e foram juntadas aos autos as informações de fls. 1620 noticiando a ausência de conta bancária em nome da agremiação partidária, o não recebimento de recursos do Fundo Partidário oriundo
dos diretórios estadual e nacional e a não emissão de recibos eleitorais.
O Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 21).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Transcorrido o prazo legal sem a apresentação das contas, o órgão partidário e os agentes responsáveis foram notificados para apresentarem
as contas, sob pena de revelia e de as contas serem julgadas não prestadas. Não houve manifestação das partes, razão pela qual decreto a
revelia (art. 344 da Lei n. 13.105/2015).
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Nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/17, a não prestação de contas acarreta a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário enquanto a omissão perdurar. Além disso, o art. 48, § 2º, da referida Resolução prevê a suspensão do registro ou a anotação do
órgão partidário cuja esfera tiver as contas julgadas não prestadas, até a sua regularização:
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.
Contudo, deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário omisso, em cumprimento à Medida Cautelar,
deferida em parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20.05.19, “afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado,
decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995”.
Do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC do Município de Santo Ângelo, em relação ao
exercício de 2018, nos termos do art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/17, determinando a proibição de recebimento de recursos do
Fundo Partidário, até a regularização da situação.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se aos órgãos de direção regional e nacional do partido a presente decisão e remetam-se os autos ao
Ministério Público Eleitoral para as providências que entender cabíveis, conforme a decisão proferida na ADI n. 6032, o artigo 48, §1º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017 e o artigo 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 228/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-14.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL - PL
RESPONSÁVEL(S) : LUIS CARLOS ROQUE E MARIA IZABEL ZUCOLOTTO TAMIOZZO
Vistos, etc.
Versam os presentes autos acerca da não apresentação da prestação de contas relativa ao exercício 2018 pelo PARTIDO LIBERAL – PL do
Município de Eugênio de Castro.
Realizadas as notificações previstas no art. 30, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 04-07, 16-18 e 21), as partes não apresentaram
as contas.
Foi determinada a imediata suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário e foram juntadas aos autos as informações de fls. 25-30
noticiando a ausência de conta bancária em nome da agremiação partidária, o não recebimento de recursos do Fundo Partidário oriundo dos
diretórios estadual e nacional e a não emissão de recibos eleitorais.
O Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 32).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Transcorrido o prazo legal sem a apresentação das contas, o órgão partidário foi notificado e os agentes responsáveis foram cientificados
pessoalmente acerca da omissão e não houve manifestação, razão pela qual decreto a revelia (art. 344 da Lei n. 13.105/2015).
Nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/17, a não prestação de contas acarreta a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário enquanto a omissão perdurar. Além disso, o art. 48, § 2º, da referida Resolução prevê a suspensão do registro ou a anotação do
órgão partidário cuja esfera tiver as contas julgadas não prestadas, até a sua regularização:
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.
Contudo, deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário omisso, em cumprimento à Medida Cautelar,
deferida em parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20.05.19, “afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado,
decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995”.
Porém, cabe ressaltar que o órgão partidário municipal já se encontra suspenso por falta de prestação de contas do exercício 2016 (certidão fl.
03), cuja omissão foi apurada nos autos do processo PC 59-63.2017.6.21.0045, com sentença em 29.11.2017 e trânsito em julgado em
01.03.2018.
Do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO LIBERAL – PL do Município de Eugênio de Castro, em relação ao exercício de
2017, nos termos do art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/17, determinando a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário, até a regularização da situação.
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Após o trânsito em julgado, comuniquem-se aos órgãos de direção regional e nacional do partido a presente decisão e remetam-se os autos ao
Ministério Público Eleitoral para as providências que entender cabíveis, conforme a decisão proferida na ADI n. 6032, o artigo 48, §1º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017 e o artigo 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 229/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-04.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : IOLANDA LUCIA TECCHIO ROMANZINI E CARLINA SOUZA HELGUERA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos acerca da não apresentação da prestação de contas relativa ao exercício 2018 pelo PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO – PRB do Município de Santo Ângelo.
Considerando que as contas não foram prestadas dentro do prazo legal, o presidente e o tesoureiro do partido no exercício 2018 foram
cientificados acerca da omissão, assim como foi notificado o Diretório Estadual do partido para apresentar as contas, uma vez que o diretório
municipal esteve vigente até 07.08.2018 (fls. 02-07).
Realizadas as notificações previstas nos arts. 28, §§ 4º e 5º e 30, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, as partes não apresentaram as
contas.
Foi determinada a imediata suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário e foram juntadas aos autos as informações de fls. 15-19
noticiando a ausência de conta bancária em nome da agremiação partidária, o não recebimento de recursos do Fundo Partidário oriundo dos
diretórios estadual e nacional e a não emissão de recibos eleitorais.
O Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 20).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Transcorrido o prazo legal sem a apresentação das contas, o órgão partidário e os agentes responsáveis foram notificados para apresentarem
as contas, sob pena de revelia e de as contas serem julgadas não prestadas. Não houve manifestação das partes, razão pela qual decreto a
revelia (art. 344 da Lei n. 13.105/2015).
Nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/17, a não prestação de contas acarreta a proibição de recebimento de recursos do Fundo
Partidário enquanto a omissão perdurar. Além disso, o art. 48, § 2º, da referida Resolução prevê a suspensão do registro ou a anotação do
órgão partidário cuja esfera tiver as contas julgadas não prestadas, até a sua regularização:
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.
Contudo, deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário omisso, em cumprimento à Medida Cautelar,
deferida em parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20.05.19, “afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado,
decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995”.
Do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB do Município de Santo Ângelo, em relação
ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/17, determinando a proibição de recebimento de recursos do
Fundo Partidário, até a regularização da situação.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se aos órgãos de direção regional e nacional do partido a presente decisão e remetam-se os autos ao
Ministério Público Eleitoral para as providências que entender cabíveis, conforme a decisão proferida na ADI n. 6032, o artigo 48, §1º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017 e o artigo 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 230/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-32.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2008 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA
LOPES FRANKE-OAB 57957)
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RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS LUBINI, JOÃO MORAIS FROES, PEDRO BUENO GONÇALVES E PAULO INÁCIO SULZBACH (ADV(S)
CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA LOPES FRANKE-OAB 57957)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual relativa ao exercício 2008, apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do Município de
Entre-Ijuís.
A agremiação partidária protocolizou, intempestivamente (30.04.2018), Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 02).
Inicialmente, constatada a ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado (fl. 05), as partes foram intimados (fls. 07 a 10)
e juntaram procurações (fls. 14, 15, 21 a 23).
Realizado o exame preliminar das contas (fls. 25 e 26), foram solicitadas peças e documentos complementares (fls. 28 a 30) consoante art. 14
da Resolução TSE n. 21.841/2004.
O órgão partidário apresentou as peças de fls. 32-62.
Após o exame técnico das contas (fls. 64 a 67), o órgão partidário foi intimado para manifestar-se e apresentou a resposta de fls. 72 a 89.
Sobreveio parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas (fls. 90 a 93). O Ministério Público Eleitoral opinou pela
desaprovação das contas (fl. 94).
As partes foram intimadas (fls. 96 e 97), e o órgão partidário protocolizou requerimento de dilação de prazo, intempestivamente (fl. 99),
restando indeferido o pedido (fl. 102 e 103).
Publicado Edital n. 20/2019 dando publicidade às contas prestadas (fls. 105-107), não houve impugnações (fl. 108).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anual do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício financeiro de 2008 apresentada intempestivamente, em 30.04.2018.
Primeiramente cumpre destacar que o órgão partidário fez a entrega de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 02),
entretanto, as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução TSE n. 21.841/2004, segundo o art. 65, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas foi entregue em 30.04.2018, intempestivamente, e que, em se tratando de ano eleitoral,
não foram encaminhados em época própria os balancetes mensais previstos no art. 17, III, parágrafo único, da Resolução TSE n 21.841/04.
Tais apontamentos, por si só, não justificam a desaprovação das contas.
Por outro lado, foram identificadas irregularidades que comprometem a consistência das contas. O partido apresentou a prestação de contas
sem registro de conta bancária e sem movimentação financeira, no entanto, com base nos extratos bancários apresentados pelo próprio
partido houve movimentação financeira. Além disso, os livros Diário e Razão não foram apresentados.
Na manifestação apresentada pelo órgão partidário, o mesmo alegou que “o exercício de 2008 o diretório municipal não possuía conta
bancária, assim não há no que se falar em doações e contribuições neste período.” (fl. 73, I.2). Entretanto, os extratos apresentados pelo
próprio prestador de contas demonstram que houve recebimento de recursos e realização de gastos financeiros no período. Na conta do
Banrisul, houve créditos no valor total de R$ 278,15 (duzentos e setenta e oito reais e quinze centavos) e débitos, no valor total de R$ 642,50
(seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) – fls. 75-86. Em relação aos créditos, R$ 161,35 (cento e sessenta e um reais e trinta
e cinco centavos) são recursos oriundos do Diretório Estadual conforme o demonstrativo de fl. 67 onde constam as transferências
intrapartidárias. Quanto ao restante dos créditos não há identificação. Na conta da Cooperativa de Crédito Sicredi (fls. 87-89), o valor total de
créditos foi de R$ 40,00 (quarenta reais) e os débitos totalizaram R$ 61,79 (sessenta e um reais e setenta e nove centavos). Também não há
identificação da origem dos recursos.
Assim, foram recebidos recursos de origens não identificadas no valor total de R$ 156,80 (R$ 116,80 no Banrisul e R$ 40,00 no Sicredi).
O recebimento de recursos de origem não identificada e a ausência dos livros contábeis são irregularidades graves que comprometem a
análise da movimentação financeira, atingindo a transparência e a lisura da prestação de contas por desrespeito as formalidades legais.
Cabendo, além da desaprovação das contas, o recolhimento ao Fundo Partidário, do valor recebido de origem não identificada. Nesse sentido
está a jurisprudência:
Recurso. Prestação de contas. Exercício de 2007.
Ocorrência de falhas comprometedoras da regularidade, confiabilidade e consistência da demonstração contábil, não devidamente
esclarecidas pelo partido apelante, apesar das diversas oportunidades que lhe foram concedidas para tanto.
Aplicação, ao recorrente, das sanções de suspensão do repasse de contas do Fundo Partidário pelo período de 12 meses – patamar máximo
fixado no § 3º do art. 37 da Lei n. 9.096/95. com a redação dada pela Lei n. 12.034/09 – e de recolhimento, ao referido fundo, de verba sem
origem identificada – conforme disposto no art. 6º da Resolução TSE n. 21.841/04.
Provimento negado.
(TRE-RS, PC 75, Relator Dr. Jorge Alberto Zugno, Data de Julgamento: 16.11.2010)
Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Diretório Estadual. Exercício de 2011.
Desaprovam-se as contas quando constatadas falhas que comprometem sua confiabilidade e regularidade. No caso, existência de recursos
não identificados, omissão da apresentação dos Livros Razão e Diário e valor em conta contrariando o art. 10 da Resolução TSE n.
21.841/2004.
Reforma da sentença para reduzir o prazo de suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário.
Provimento parcial.
(TRE-RS, RE 48-73, Relatora Desa. Federal Maria de Fátima Labarrère, Data de Julgamento: 16.10.2014)
Recurso. Prestação de contas de partido. Diretório Municipal. Artigos 10 e 11 da Res. TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2012.
Desaprovam-se as contas quando verificada a utilização de recursos com origem não identificada e não apresentados os livros contábeis
obrigatórios, impedindo a fiscalização da escrituração pela Justiça Eleitoral.
Redução da fixação da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário.
Provimento parcial.
(TRE-RS, RE 34-89, Relator Dr. Luis Felipe Paim Fernandes, Data de Julgamento: 10.07.2014)
As irregularidades apontadas comprometem a integralidade das contas prestadas e a sua desaprovação é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício 2008, com força no art. 27, III, da Resolução TSE n. 21.841/04, ante os fundamentos expostos. Determino o recolhimento do valor de
R$ 156,80 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), proveniente de recursos de origem não identificada, devidamente atualizado
desde a data do recebimento até a data do efetivo recolhimento, ao Fundo Partidário, com força no art. 6º, da Resolução TSE n. 21.841/04, no
prazo de 15 (quinze) dias. Determino ainda a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário por quatro meses o que entendo
razoável e proporcional.
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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Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 231/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-17.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2009 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA
LOPES FRANKE-OAB 57957)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS LUBINI, JOÃO MORAIS FROES, PEDRO BUENO GONÇALVES E PAULO INÁCIO SULZBACH (ADV(S)
CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA LOPES FRANKE-OAB 57957)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual relativa ao exercício 2009, apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do Município de
Entre-Ijuís.
A agremiação partidária protocolizou, intempestivamente (30/04/2018), Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Inicialmente, constatada a ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado (fl. 05), as partes foram intimadas (fls. 07 a 10)
e juntaram procurações (fls. 14-15, 22-24).
Realizado o exame preliminar das contas (fls. 26 e 27), foram solicitadas peças e documentos complementares (fls. 29-31) consoante art. 14
da Resolução TSE n. 21.841/2004.
O órgão partidário apresentou as peças de fls. 32-60.
Após o exame técnico das contas (fls. 62 a 64), o órgão partidário foi intimado para manifestar-se e apresentou a resposta de fls. 71 a 88.
Sobreveio parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas (fls. 89 a 91). O Ministério Público Eleitoral opinou pela
desaprovação das contas (fl. 92).
As partes foram intimadas (fls. 94 e 95), e o órgão partidário protocolizou requerimento de dilação de prazo, intempestivamente (fl. 97),
restando indeferido o pedido (fls. 99 e 100).
Publicado o Edital n. 20/2019 dando publicidade às contas prestadas (fls. 102-104), não houve impugnações (fl. 105).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anual do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício financeiro de 2009 apresentada intempestivamente, em 30.04.2018.
Primeiramente cumpre destacar que o órgão partidário fez a entrega de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 02),
entretanto, as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução TSE n. 21.841/2004, segundo o art. 65, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas foi entregue em 30.04.2018, intempestivamente. Tal apontamento, por si só, não justifica
a desaprovação das contas.
Por outro lado, foram identificadas irregularidades que comprometem a consistência das contas: a) o partido apresentou a prestação de contas
sem registro de conta bancária e sem movimentação financeira, no entanto, com base nos extratos bancários apresentados pelo próprio
partido houve movimentação financeira; b) os livros Diário e Razão não foram apresentados; c) foram identificadas transferências
intrapartidárias não registradas na prestação de contas.
Na manifestação apresentada pelo órgão partidário, o mesmo alegou que “o exercício de 2009 o diretório municipal não possuía conta
bancária, assim não há no que se falar em doações e contribuições neste período.” (fl. 72, I.2). Entretanto, os extratos apresentados pelo
próprio prestador de contas demonstram que houve recebimento de recursos e realização de gastos financeiros no período. Na conta da
Cooperativa Sicredi, houve um crédito não identificado no valor de R$ 5,00 em 01.04.2009 (fl. 74) e na conta do Banrisul (fls. 76-88) não houve
créditos, houve apenas um débito no valor total de R$ 14,14 (fl. 82) e a conta foi encerrada em 03/12/2009 (fl. 88).
O parecer técnico apontou ainda irregularidades nas transferências intrapartidárias. Conforme demonstrativo de fl. 65 o partido recebeu, no
exercício 2009, R$ 906,29 (novecentos e seis reais e vinte e nove centavos) do Diretório Estadual – Porto Alegre, entretanto este valor não foi
declarado na prestação de contas em exame e, com base nos extratos apresentados, também não transitou pelas contas bancárias do partido.
Já o demonstrativo de transferências efetuadas juntado pelo órgão técnico (fl. 66), indica que o Diretório Estadual informou recebimento de R$
546,29 (quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), em 10.11.2009, do Diretório Municipal, sendo que esta movimentação
financeira não foi contabilizada na prestação de contas em exame, e também não constou nos extratos bancários apresentados.
As irregularidades nas transferências intrapartidárias, o recebimento de recursos de origem não identificada e a ausência dos livros contábeis
são irregularidades graves que comprometem a análise da movimentação financeira, atingindo a transparência e a lisura da prestação de
contas por desrespeito as formalidades legais. Nesse sentido está a jurisprudência:
Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Diretório Estadual. Exercício de 2011.
Desaprovam-se as contas quando constatadas falhas que comprometem sua confiabilidade e regularidade. No caso, existência de recursos
não identificados, omissão da apresentação dos Livros Razão e Diário e valor em conta contrariando o art. 10 da Resolução TSE n.
21.841/2004.
Reforma da sentença para reduzir o prazo de suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário.
Provimento parcial.
(TRE-RS, RE 48-73, Relatora Desa. Federal Maria de Fátima Labarrère, Data de Julgamento: 16.10.2014)
Recurso. Prestação de contas de partido. Diretório Municipal. Artigos 10 e 11 da Res. TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2012.
Desaprovam-se as contas quando verificada a utilização de recursos com origem não identificada e não apresentados os livros contábeis
obrigatórios, impedindo a fiscalização da escrituração pela Justiça Eleitoral.
Redução da fixação da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário.
Provimento parcial.
(TRE-RS, RE 34-89, Relator Dr. Luis Felipe Paim Fernandes, Data de Julgamento: 10.07.2014)
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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As irregularidades apontadas comprometem a integralidade das contas prestadas e a sua desaprovação é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício 2009, com força no art. 27, III, da Resolução TSE n. 21.841/04, ante os fundamentos expostos. Determino o recolhimento do valor de
R$ 5,00 (cinco reais), proveniente de recursos de origem não identificada, devidamente atualizadas desde a data do recebimento até a data do
efetivo recolhimento, ao Fundo Partidário, com força no art. 6º, da Resolução TSE n. 21.841/04, no prazo de 15 (quinze) dias. Determino ainda
a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário por quatro meses o que entendo razoável e proporcional.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 232/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-02.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2010 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA
LOPES FRANKE-OAB 57957)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS LUBINI, JOÃO MORAIS FROES, PEDRO BUENO GONÇALVES, PAULO INÁCIO SULZBACH E GILSON
ÁVILA MARTINEZ (ADV(S) CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA LOPES FRANKE-OAB 57957), ROBSON
LUCAS DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual relativa ao exercício 2010, apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do Município de
Entre-Ijuís.
A agremiação partidária protocolizou, intempestivamente (30/04/2018), Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Inicialmente, constatada a ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado (fl. 07), as partes foram intimadas (fls. 09-12 e
19-25) e juntaram procurações (fls. 16-17 e 27-33). Robson Lucas de Oliveira, tesoureiro do partido no período de 20/02/2010 a 09/06/2011
(certidão fl. 03), não foi localizado (fl. 79).
Realizado o exame preliminar das contas (fls. 35 e 36), foram solicitadas peças e documentos complementares (fls. 38 a 40) consoante art. 14
da Resolução TSE n. 21.841/2004.
O órgão partidário apresentou as peças de fls. 41-69.
Após o exame técnico das contas (fls. 72-74), o órgão partidário foi intimado para manifestar-se e apresentou a resposta de fls. 79-81.
Sobreveio parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas (fls. 82-84). O Ministério Público Eleitoral opinou pela
desaprovação das contas (fl. 85).
As partes foram intimadas (fls. 87 e 89), e o órgão partidário protocolizou requerimento de dilação de prazo, intempestivamente (fl. 91),
restando indeferido o pedido (fl. 93).
Publicado o Edital n. 20/2019 dando publicidade às contas prestadas (fls. 97-99), não houve impugnações (fl. 100).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anual do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício financeiro de 2010.
Primeiramente cumpre destacar que o órgão partidário fez a entrega de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 02),
entretanto, as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na
Resolução TSE n. 21.841/2004, segundo o art. 65, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas foi entregue em 30.04.2018, intempestivamente e que, por se tratar de ano eleitoral, o
órgão partidário não encaminhou, na época, os balancetes mensais exigidos no art. 32, §3º da Lei n. 9.096/98 e art. 17, III, parágrafo único da
Resolução TSE n. 21.841/04. Tais apontamentos, por si só, não justificam a desaprovação das contas.
Por outro lado, foram identificadas irregularidades que comprometem a consistência das contas. As contas foram apresentadas sem
movimentação e sem registro de conta bancária e os livros Diário e Razão não foram apresentados.
A apresentação de contas zerada afronta ao disposto no art. 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/2004:
art. 13. As direções nacional, estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos devem apresentar a prestação de contas anual até o dia 30
de abril do ano subsequente ao órgão competente da Justiça Eleitoral. (Lei n. 9.096/95, art. 32, caput.)
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de contas sem movimento,
devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e
funcionamento.
A não abertura de conta corrente e consequente não apresentação de extratos bancários impossibilita a comprovação da alegada ausência de
receitas e despesas, sendo justificativa bastante para a desaprovação das contas anuais, como se verifica pela seguinte ementa:
Recurso. Prestação de contas anual de partido político. Arts. 10 e 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/2004. Exercício financeiro
de 2010. Aprovação no juízo originário.
1. Contas zeradas. A apresentação de contas sem movimentação afronta a norma de regência.
2. A ausência de abertura de conta bancária inviabiliza a verificação da destinação dos recursos movimentados pelo partido, comprometendo a
regularidade e a transparência da demonstração contábil. Omissões que ensejam a desaprovação das contas. Suspensão do recebimento das
cotas do Fundo Partidário por quatro meses. Provimento parcial.
(TRE-RS RE 48-61, Relator Dr. Leonardo Tricot Saldanha, Data de Julgamento: 26.11.2013)
As irregularidades apontadas comprometem a integralidade das contas prestadas e a sua desaprovação é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício 2010, com força no art. 27, III, da Resolução TSE n. 21.841/04, ante os fundamentos expostos. Determino a suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário por quatro meses o que entendo razoável e proporcional.
Registre-se.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Publique-se.
Intimem-se as partes representadas por advogado através de publicação no DEJERS e Robson Lucas de Oliveira por carta AR ou, não sendo
localizado, por Edital.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos de direção nacional e regional do partido, o inteiro teor desta decisão.
Após, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 233/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-84.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA
LOPES FRANKE-OAB 57957)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO BUENO GONÇALVES, PAULO INÁCIO SULZBACH E GILSON ÁVILA MARTINEZ (ADV(S) CEZAR AUGUSTO
JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA LOPES FRANKE-OAB 57957), ROBSON LUCAS DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual relativa ao exercício 2011, apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do Município de
Entre-Ijuís, entregue intempestivamente, em 30/04/2018 (fls. 02 a 28).
Inicialmente, constatada a ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado (fl. 29), as partes foram intimadas (fls. 31-33e
40-43) e juntaram procurações (fls. 37-38 e 46-49). Robson Lucas de Oliveira, tesoureiro do partido no período de 20.02.2010 a 09.06.2011
(certidão fl. 26), não foi localizado (fl. 51, 55 e 76).
Realizado o exame preliminar das contas (fls. 53 e 53v.), foram solicitadas peças e documentos complementares consoante art. 14 da
Resolução TSE n. 21.841/2004.
O órgão partidário apresentou as peças de fls. 60 a 73.
Após o exame técnico das contas (fls. 78 a 80), o órgão partidário foi intimado para manifestar-se e apresentou a resposta de fls. 85 a 103.
Sobreveio parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas (fls. 104 a 106).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl. 107).
As partes foram intimadas (fls. 109 e 110), e o órgão partidário protocolizou requerimento de dilação de prazo, intempestivamente (fl. 112),
restando indeferido o pedido (fl. 114).
Publicado o Edital n. 20/2019 dando publicidade às contas prestadas (fls. 118 a 120), não houve impugnações (fl. 121).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anual do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício financeiro de 2011.
Primeiramente cumpre destacar que as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com
as regras previstas na Resolução TSE n. 21.841/2004, segundo o art. 65, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas foi entregue em 30.04.2018, intempestivamente, o que, por si só, não justifica a
desaprovação das contas.
Por outro lado, o parecer apontou que os livros Diário e Razão não foram apresentados, o que representa uma irregularidade grave, uma vez
que a ausência dos livros contábeis compromete a análise da movimentação financeira, atingindo a transparência e a lisura da prestação de
contas. Nesse sentido está a jurisprudência:
Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Diretório Estadual. Exercício de 2011.
Desaprovam-se as contas quando constatadas falhas que comprometem sua confiabilidade e regularidade. No caso, existência de recursos
não identificados, omissão da apresentação dos Livros Razão e Diário e valor em conta contrariando o art. 10 da Resolução TSE n.
21.841/2004.
Reforma da sentença para reduzir o prazo de suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário.
Provimento parcial.
(TRE-RS, RE 48-73, Relatora Desa. Federal Maria de Fátima Labarrère, Data de Julgamento: 16.10.2014)
Recurso. Prestação de contas de partido. Diretório Municipal. Artigos 10 e 11 da Res. TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2012.
Desaprovam-se as contas quando verificada a utilização de recursos com origem não identificada e não apresentados os livros contábeis
obrigatórios, impedindo a fiscalização da escrituração pela Justiça Eleitoral.
Redução da fixação da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário.
Provimento parcial.
(TRE-RS, RE 34-89, Relator Dr. Luis Felipe Paim Fernandes, Data de Julgamento: 10.07.2014)
A irregularidade apontada compromete a integralidade das contas prestadas e a sua desaprovação é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício 2011, com força no art. 27, III, da Resolução TSE n. 21.841/04, ante os fundamentos expostos. Determino a suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário por quatro meses o que entendo razoável e proporcional.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se as partes representadas por advogado através de publicação no DEJERS e Robson Lucas de Oliveira por carta AR ou, não sendo
localizado, por Edital.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos de direção nacional e regional do partido, o inteiro teor desta decisão.
Após, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 234/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-69.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA
LOPES FRANKE-OAB 57957)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO BUENO GONÇALVES, PAULO INÁCIO SULZBACH E GILSON ÁVILA MARTINEZ (ADV(S) CEZAR AUGUSTO
JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA LOPES FRANKE-OAB 57957)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual relativa ao exercício 2012, apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de
Entre-Ijuís, entregue intempestivamente, em 30/04/2018 (fls. 02 a 35).
Inicialmente, constatada a ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado (fl. 36), as partes foram intimadas (fls. 38-40 e
47-49) e juntaram procurações (fls. 44-45 e 51-55).
Realizado o exame preliminar das contas (fls. 56 e 56v.), foram solicitadas peças e documentos complementares consoante art. 14 da
Resolução TSE n. 21.841/2004.
O órgão partidário apresentou as peças de fls. 61 a 82.
Após o exame técnico das contas (fls. 84 a 89), o órgão partidário foi intimado para manifestar-se e apresentou a resposta de fls. 93 a 101.
Sobreveio parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas (fls. 102 a 104).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl. 106).
As partes foram intimadas (fls. 108 e 110), e o órgão partidário protocolizou requerimento de dilação de prazo, intempestivamente, restando
indeferido o pedido (fl. 113).
Publicado o Edital n. 20/2019 dando publicidade às contas prestadas (fls. 116 a 118), não houve impugnações (fl. 119).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anual do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício financeiro de 2012.
Primeiramente cumpre destacar que as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com
as regras previstas na Resolução TSE n. 21.841/2004, segundo o art. 65, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas foi entregue em 30.04.2018, intempestivamente e que, por se tratar de ano eleitoral, o
órgão partidário não encaminhou, na época, os balancetes mensais exigidos no art. 32, §3º da Lei n. 9.096/98 e art. 17, III, parágrafo único da
Resolução TSE n. 21.841/04. Também apontou uma divergência de valores entre o Demonstrativo de Receitas Recebidas e o extrato bancário.
A divergência é de valor irrisório (no Demonstrativo de Receitas Recebidas consta, em 03/09/2012, R$ 166,50, e no extrato bancário, na
mesma data, consta um crédito de R$ 166,30). Tais apontamentos, por si só, não justificam a desaprovação das contas.
Por outro lado, o parecer técnico apontou a ausência dos livros Diário e Razão e a identificação de uma transferência de valores do órgão
municipal ao Diretório Estadual do partido sem registro na prestação de contas.
Quanto a não apresentação dos livros Diário e Razão, a omissão representa irregularidade grave, uma vez que a ausência dos livros contábeis
compromete a análise da movimentação financeira, atingindo a transparência e a lisura da prestação de contas. Nesse sentido está a
jurisprudência:
Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Diretório Estadual. Exercício de 2011.
Desaprovam-se as contas quando constatadas falhas que comprometem sua confiabilidade e regularidade. No caso, existência de recursos
não identificados, omissão da apresentação dos Livros Razão e Diário e valor em conta contrariando o art. 10 da Resolução TSE n.
21.841/2004.
Reforma da sentença para reduzir o prazo de suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário.
Provimento parcial.
(TRE-RS, RE 48-73, Relatora Desa. Federal Maria de Fátima Labarrère, Data de Julgamento: 16.10.2014)
Recurso. Prestação de contas de partido. Diretório Municipal. Artigos 10 e 11 da Res. TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2012.
Desaprovam-se as contas quando verificada a utilização de recursos com origem não identificada e não apresentados os livros contábeis
obrigatórios, impedindo a fiscalização da escrituração pela Justiça Eleitoral.
Redução da fixação da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário.
Provimento parcial.
(TRE-RS, RE 34-89, Relator Dr. Luis Felipe Paim Fernandes, Data de Julgamento: 10.07.2014)
No que se refere à transferência identificada pelo órgão técnico, em consulta ao sistema PRESTCON, verificou-se que o Diretório Estadual
informou recebimento de recursos do Diretório Municipal no valor de R$ 665,00, em 10/07/2012, valor este não contabilizado na prestação de
contas em exame, o que é uma irregularidade grave que também compromete a transparência e a lisura da prestação de contas. A divergência
de informações entre as doações constantes nas prestações de contas dos partidos na esfera municipal e estadual inviabiliza a aferição da real
movimentação financeira impedindo a aprovação das contas.
As irregularidades apontadas comprometem a integralidade das contas prestadas e a sua desaprovação é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício 2012, com força no art. 27, III, da Resolução TSE n. 21.841/04, ante os fundamentos expostos. Determino ainda a suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário por quatro meses o que entendo razoável e proporcional.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos de direção nacional e regional do partido, o inteiro teor desta decisão.
Após, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 235/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-54.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CEZAR AUGUSTO JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA
LOPES FRANKE-OAB 57957)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO BUENO GONÇALVES, PAULO INÁCIO SULZBACH E GILSON ÁVILA MARTINEZ (ADV(S) CEZAR AUGUSTO
JARDIM ZALTRON-OAB 44.465 E CARLA JAMILA LOPES FRANKE-OAB 57957)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual relativa ao exercício 2013, apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do Município de
Entre-Ijuís, entregue intempestivamente, em 30/04/2018 (fls. 02 a 45).
Inicialmente, constatada a ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado (fl. 46), as partes foram intimadas (fls. 48-50 e
57-58) e juntaram procurações (fls. 53, 55 e 60-64).
Realizado o exame preliminar das contas (fls. 65 e 65v.), foram solicitadas peças e documentos complementares consoante art. 14 da
Resolução TSE n. 21.841/2004.
O órgão partidário apresentou as pelas de fls. 70 a 93.
Após o exame técnico das contas (fls. 95 a 97), o órgão partidário foi intimado para manifestar-se e apresentou a resposta de fls. 104 a 139.
Sobreveio parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas (fls. 140 a 142).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl. 143).
As partes foram intimadas (fls. 145 e 147), e o órgão partidário protocolizou requerimento de dilação de prazo, intempestivamente, restando
indeferido o pedido (fl. 151).
Publicado o Edital n. 20/2019 dando publicidade às contas prestadas (fls. 154 a 156), não houve impugnações (fl. 157).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anual do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício financeiro de 2013.
Primeiramente cumpre destacar que as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com
as regras previstas na Resolução TSE n. 21.841/2004, segundo o art. 65, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
O parecer técnico apontou que a prestação de contas foi entregue em 30.04.2018, intempestivamente, o que, por si só, não justifica a
desaprovação das contas.
Por outro lado, o parecer técnico apontou que os livros contábeis não foram apresentados e que existe um débito na conta bancária no valor
de R$ 500,00 que não está registrado nas despesas do partido, irregularidades que impedem a aprovação das contas.
A ausência dos livros contábeis compromete a análise da movimentação financeira, atingindo a transparência e a lisura da prestação de
contas. Nesse sentido está a jurisprudência:
Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Diretório Estadual. Exercício de 2011.
Desaprovam-se as contas quando constatadas falhas que comprometem sua confiabilidade e regularidade. No caso, existência de recursos
não identificados, omissão da apresentação dos Livros Razão e Diário e valor em conta contrariando o art. 10 da Resolução TSE n.
21.841/2004.
Reforma da sentença para reduzir o prazo de suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário.
Provimento parcial.
(TRE-RS, RE 48-73, Relatora Desa. Federal Maria de Fátima Labarrère, Data de Julgamento: 16.10.2014)
Recurso. Prestação de contas de partido. Diretório Municipal. Artigos 10 e 11 da Res. TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2012.
Desaprovam-se as contas quando verificada a utilização de recursos com origem não identificada e não apresentados os livros contábeis
obrigatórios, impedindo a fiscalização da escrituração pela Justiça Eleitoral.
Redução da fixação da suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário.
Provimento parcial.
(TRE-RS, RE 34-89, Relator Dr. Luis Felipe Paim Fernandes, Data de Julgamento: 10.07.2014)
Outra irregularidade grave constatada pela unidade técnica é a não contabilização de despesa, uma vez que consta no extrato bancário
cheque compensado em 23.07.2013, no valor de R$ 500,00 (fl. 10), sem registro na prestação de contas. O representante partidário alegou
que este gasto “refere-se a prestação de conta do exercício de 2012, razão pela qual não consta nas peças contábeis do presente exercício”
(fl. 106, III.2). Contudo, conforme a unidade técnica, tal despesa não consta na prestação de contas de 2012 (fl. 141v, III).
As irregularidades apontadas comprometem a integralidade das contas prestadas e a sua desaprovação é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao
exercício 2013, com força no art. 27, III, da Resolução TSE n. 21.841/04, ante os fundamentos expostos. Determino a suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário por quatro meses o que entendo razoável e proporcional.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos de direção nacional e regional do partido, o inteiro teor desta decisão.
Após, arquive-se.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 236/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-98.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JOÃO CRISTINO FIORAVANTI-OAB 61246-B)
RESPONSÁVEL(S) : BRUNO WALTER HESSE, LUIS CARLOS ANTUNES CAVALHEIRO E EDUARDO DEBACCO LOUREIRO (ADV(S)
JOÃO CRISTINO FIORAVANTI-OAB 61246-B)
Vistos.
Entre as argumentações defensivas consta o pedido de aplicação do que estava sendo objeto de tramitação no Congresso Nacional (anistia),
nos termos do Projeto de Lei n. 1321/2019. Ocorre que tal projeto foi transformado na Lei n. 13.831/2019. Em sendo assim, necessário o
enfrentamento.
Recentemente o TRE apreciou a questão reconhecendo a inconstitucionalidade do disposto no art. 55-D da LEi n. 9.096/95, incluído pela Lei n.
13.831/2019 nos termos do acórdão n. RE 35-92.2016.6.21.0005.
Observo que a questão da inconstitucionalidade não foi objeto de manifestação tanto pelos requeridos quanto pelo Ministério Público, em
sendo assim, propicio às partes manifestação sobre o tema, no prazo de 10 (dez) dias, com carga dos autos, 5 dias para cada um, com
posterior conclusão para sentença.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 237/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 46-93.2019.6.21.0045
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Miguel das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, CASSIANE BORGES MAICA E MARIA CLARICE ADAMS (ADV(S) GABRIELA
KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE RIGON SILVA BRASIL-OAB 72107 E RUDINEI CORRÊA MEDEIROS-OAB 73036)
Visto.
Considerando a manifestação de fls. 18-19, informando da prorrogação do mandato da atual direção municipal até 31.12.2019 e da
impossibilidade de atualização das informações no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, em razão da anotação de
suspensão do órgão municipal em decorrência da não prestação de contas das eleições de 2018 (PC 104-33), recebo as contas
extemporaneamente, sem efeito suspensivo consoante disposto no art. 83, § 2º, IV, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se edital, nos termos do art. 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Transcorrido o prazo, sem impugnações, proceda-se à análise das contas apresentadas.
Após, dê-se vista ao MPE.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 238/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-73.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PROGRESSITA - PP (ADV(S) CRISTIANE JAROCHESQUI-OAB 99832)
RESPONSÁVEL(S) : JORDÃO DIRCEU DE OLIVEIRA E ADELAR SETIN DA SILVA (ADV(S) CRISTIANE JAROCHESQUI-OAB 99832)
Vistos, etc.
Considerando o parecer técnico pela desaprovação das contas (fls. 98-100), bem como o parecer do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 103), determino a intimação do órgão partidário e dos agentes responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a
sua relevância para o processo, conforme art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 239/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-13.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GABRIELA KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE RIGON SILVA BRASILOAB 72107 E RUDINEI CORRÊA MEDEIROS-OAB 73036)
RESPONSÁVEL(S) : ADELMO CORREA FONSECA E CLAUDIR DINIZ GARCIA (ADV(S) GABRIELA KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE
RIGON SILVA BRASIL-OAB 72107 E RUDINEI CORRÊA MEDEIROS-OAB 73036)
Vistos, etc.
Considerando o parecer técnico pela desaprovação das contas (fls. 145-146), bem como o parecer do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 148), determino a intimação do órgão partidário e dos agentes responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de

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

Porto Alegre, Terça-feira, 03 de Setembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 164, Página: 36

15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a
sua relevância para o processo, conforme art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Ângelo, 02 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 49ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-34.2016.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA LILIAN DA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) Paulo José da Silva Rosa - OAB/RS 49115)
RESPONSÁVEL(S) : RELSO ARYAN ABREU VASCONCELLOS e JOSÉ BRASILIANO FAGUNDES MARQUES
Ao Partido.
De ordem, intima-se o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, de São Gabriel/RS, para que proceda o recolhimento dos valores de
R$ 15.509,52 (quinze mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), e de R$ 101,34 (cento e um reais e trinta e quatro centavos),
com os devidos acréscimos legais, ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado na Sentença de fls. 185/186v,
nos autos do processo em epígrafe, ou requeira seu parcelamento, sob pena de inscrição no CADIN e de envio de cópia dos autos à AGU,
para a promoção das medidas cabíveis visando à execução do título judicial.

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 728-32.2016.6.21.0052
REPRESENTAÇÃO - Eleições - Transgressões Eleitorais - Propaganda Política - Propaganda Institucional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
NOTICIANTE(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
NOTICIADO(S) : CLAUDIRENE MARQUES FERREIRA (ADV. Antonio Claudenir Bordim Peruzzi OAB/RS 93.457)
Vistos.
Trata-se de processo visando a apuração da suposta prática de crime eleitoral durante o pleito municipal de 2016.
Ocorre que, na audiência realizada em 09/07/2018, a magistrada acolheu a alegação da autora do fato no sentido de que não havia sido
intimada para dar início ao cumprimento das condições fixadas na transação proposta e aceita em solenidade realizada no dia 30/03/2017.
Desse modo, o presente feito deverá ser reautuado sob a classe Notícia-Crime.
Assim, a retifico a expressão “suspensão condicional” constante da fl. 60, por tratar-se de erro formal.
Considerando que o benefício em questão é, na verdade, transação penal, dê-se nova vista ao Ministério Público Eleitoral para as providências
cabíveis.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 30 de agosto de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2019 - 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.
Diante do trânsito em julgado, intime-se o órgão partidário hierarquicamente superior, nos termos do art. 60, III, da Resoulção TSE 23.546/17,
para:
a) proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado;
b) destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) juntar ao processo de prestação de contas a respectiva GRU, na forma prevista na decisão; ou
d) informar, quanto ao processo da prestação de contas e no prazo máximo de quinze dias, a inexistência ou insuficiência de repasses
destinados ao órgão partidário sancionado.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 30 de agosto de 2019
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THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 4-28.2016.6.21.0052
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITORES - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : GILBERTO BATISTA DE MELO (ADV(S) ANDREI POERSCH BECKER-OAB 90360), DANIEL DA SILVA GARCIA (ADV(S) KATIELLI
ORTIZ DA CRUZ-OAB 82242), JOÃO ORDONES GARCIA E DARMIRO GARCIA (ADV(S) MARIANA ARAÚJO CARNEIRO-OAB 93293,
PAULO HENRIQUE BRAGA PIRES-OAB 82756 E VINICIUS GALEAZZI BORRÉ-OAB 93444), VERA TANIA GARCIA BARCELOS, RAQUEL
DA SILVA GARCIA, LUIZ ANTÔNIO DA SILVA XAVIER, JOÃO CARLOS DA SILVA GARCIA, JOSÉ CARLOS DA SILVA GARCIA, IOLEIDES
SAMPAIO ZARDINELLO, MARILAINE FARIAS AMARO E GILDO NEVES DA ROSA
Vistos.
Trata-se de Ação Penal visando a suposta prática do crime de inscrição fraudulenta, previsto no art. 289 do Código Eleitoral.
Desse modo, proceda-se conforme segue:
a) expeça-se Carta Precatória para audiência de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos já constantes dos autos, para os
réus GILDO NEVES DA ROSA e IOLEIDES SAMPAIO, residentes no município de Canoas;
b) expeça-se Carta Precatória para fiscalização de cuprimento da suspensão condicional do processo à comarca de São Leopoldo, nos
termos da audiência da fl 827 em relação à ré MARILAINE FARIAS AMARO;
c) intime-se Raquel da Silva Garcia Melo para que proceda ao pagamento da prestação social alternativa, cujo destinatário deverá ser o Lar
Escola Nossa Senhora Conquistadora, CNPJ 01.903.198/0001-49, podendo haver o parcelamento em até 03 (três) vezes, valores a serem
depositados na conta bancária 8408-5, agência 0437-5, do Banco do Brasil de São Luiz Gonzaga. O pagamento deverá ser realizado em
qualquer agência do Banco do Brasil, diretamente no caixa, nunca por envelope, e comprovado mediante juntada dos respectivos
comprovantes dos depósitos em autos próprios.
Considerando que os serviços prestados pelos Correios de carta registrada não atendem determinadas localidades, as diversas frustrações
das comunicações, e ainda, a celeridade necessária em razão da natureza processual, conforme Instrução Normativa TRE RS N. 43/2015, a
intimação deverá ser cumprida por Oficial de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do convênio n.
157/2015 – DEC – TJ/RS e de acordo com a Resolução 1.101.2015.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 30 de agosto de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE

53ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-32.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Segredo
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SEGREDO (ADV(S) RODRIGO TREVISAN DA SILVA-OAB 85148)
RESPONSÁVEL(S) : LAERTE GILMAR DE OLIVEIRA E EDER RICARDO TREVISAN DA SILVA (ADV(S) RODRIGO TREVISAN DA SILVAOAB 85148)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DE SEGREDO, referente
ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas intempestivamente em 05.06.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da
Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 02-45).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 54-55).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fl. 56/59).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 60).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. Em que pese as contas terem sido prestadas
intempestivamente, a análise das contas não fora prejudicada. As peças e documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de
Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
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Os recursos financeiros transitaram regularmente pela conta bancária mantida pelo partido, tendo sido possível identificar sua origem e correta
destinação.
As doações observaram as regras dispostas nos arts. 12º e 13º da Resolução TSE 23.546, que vedam o recebimento de recursos de fontes
vedadas e de origem não identificada, respectivamente.
Os gastos também se encontram de acordo com as regras previstas nos arts. 18º e 19º da Resolução 23.546/2017.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT de SEGREDO, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-40.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Passa Sete
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE PASSA SETE (ADV(S) KATIUCIA RECH-OAB 58219)
RESPONSÁVEL(S) : TIAGO BASSO DA SILVA E LAERSON FERRAZ DA SILVA (ADV(S) KATIUCIA RECH-OAB 58219)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB DE PASSA SETE,
referente ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente em 30.04.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
TSE 23.546/2017 (fls. 02-40).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 46-47).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fls. 48/51).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 53).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As contas foram prestadas tempestivamente. As peças e
documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância
ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
O § 1º do art. 6º da Resolução excepciona a obrigatoriedade da abertura de conta bancária, cuja exigência “somente se aplica aos órgãos
partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero”.
Já as doações estimáveis são produto da atividade profissional dos prestadores e obedeceram à regra prevista no art. 9º, III da Resolução,
estando comprovadas por instrumentos de prestação de serviços, com estipulação do seu devido valor.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB DE PASSA SETE, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-70.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Ibarama
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE IBARAMA (ADV(S) THALIS VICENTE DAL RI-OAB 54769)
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RESPONSÁVEL(S) : ALDONEI SÉRGIO PUNTEL E GILDO LUIZ PUNTEL (ADV(S) THALIS VICENTE DAL RI-OAB 54769)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB DE IBARAMA,
referente ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente em 30.04.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
TSE 23.546/2017 (fls. 02-41).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 47-48).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fls. 49/52).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 54).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As contas foram prestadas tempestivamente. As peças e
documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância
ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
O partido não manteve a conta bancária “outros recursos” ativa durante o exercício, mas o § 1º do art. 6º da Resolução excepciona a
obrigatoriedade de sua abertura, cuja exigência “somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do
gênero”.
Já as doações estimáveis em dinheiro são produto da atividade profissional dos prestadores e obedeceram à regra prevista no art. 9º, III da
Resolução, estando comprovadas por instrumentos de prestação de serviços e com estipulação do seu devido valor, além dos recibos de
doação, emitidos em observância ao disposto no art. 11.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB DE IBARAMA, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-48.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoa Bonita do Sul
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE LAGOA BONITA DO SUL (ADV(S) ROGÉRIO BARBIERI
CARNIEL-OAB 51609 E VALDENI ROGERIO CARNIEL-OAB 8698)
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR DRESCHER E ODILAR BUSATTO (ADV(S) ROGÉRIO BARBIERI CARNIEL-OAB 51609 E VALDENI ROGERIO
CARNIEL-OAB 8698)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE
LAGOA BONITA DO SUL, referente ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente em 30.04.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
TSE 23.546/2017 (fls. 02-38).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 43-45).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fls. 47/48).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 51).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
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As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As contas foram prestadas tempestivamente. As peças e
documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância
ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
As contas foram prestadas sem registro de movimentação financeira, em que pese o partido tenha apresentado as peças previstas no art. 29°
da Resolução TSE 23.546/17 ao invés da declaração do art. 45º.
Já as doações estimáveis recebidas são produto da atividade profissional dos prestadores e obedeceram à regra prevista no art. 9º, III da
Resolução, estando comprovadas por instrumentos de prestação de serviços, com estipulação do seu devido valor.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE LAGOA BONITA DO SUL, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-33.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Passa Sete
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE PASSA SETE (ADV(S) ROGÉRIO BARBIERI CARNIEL-OAB
51609 E VALDENI ROGERIO CARNIEL-OAB 8698)
RESPONSÁVEL(S) : ELIAS NUNES DE MORAES E ADROALDO PAULUS (ADV(S) ROGÉRIO BARBIERI CARNIEL-OAB 51609 E VALDENI
ROGERIO CARNIEL-OAB 8698)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE
PASSA SETE, referente ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente em 30.04.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
TSE 23.546/2017 (fls. 02-52).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 57-60).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fls. 61/63).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 65).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As contas foram prestadas tempestivamente. As peças e
documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância
ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
Os recursos financeiros transitaram regularmente pela conta bancária mantida pelo partido, tendo sido possível identificar sua origem e correta
destinação.
As doações observaram as regras dispostas nos arts. 12º e 13º da Resolução TSE 23.546, que vedam o recebimento de recursos de fontes
vedadas e de origem não identificada, respectivamente.
Os gastos também se encontram de acordo com as regras previstas nos arts. 18º e 19º da Resolução 23.546/2017.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE PASSA SETE, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-18.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Passa Sete
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE PASSA SETE (ADV(S) DAIANE EVELISE SECRETTI-OAB 85327)
RESPONSÁVEL(S) : CLERIO ALCINDO SCHLEY E ROMARIO ROHERS (ADV(S) DAIANE EVELISE SECRETTI-OAB 85327)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE PASSA
SETE, referente ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente em 30.04.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
TSE 23.546/2017 (fls. 02-45).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 50-52).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fl. 54/57).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 58).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As contas foram prestadas tempestivamente. As peças e
documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância
ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
Os recursos financeiros transitaram regularmente pela conta bancária mantida pelo partido, tendo sido possível identificar sua origem e correta
destinação.
As doações observaram as regras dispostas nos arts. 12º e 13º da Resolução TSE 23.546, que vedam o recebimento de recursos de fontes
vedadas e de origem não identificada, respectivamente.
Os gastos também se encontram de acordo com as regras previstas nos arts. 18º e 19º da Resolução 23.546/2017.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – MDB de PASSA SETE, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-26.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Sobradinho
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE SOBRADINHO (ADV(S) NATALIA LUIZA DE FREITAS FETZER-OAB
103721, SOUZA & FETZER SOCIEDADE DE ADVOGADOS-OAB 7079 E WILLIAM CRISTIANO GOMES DE SOUZA-OAB 92254)
RESPONSÁVEL(S) : GERSON OTAVIO SCHIRMER E JOSE VALDEVINO DE CASTRO (ADV(S) NATALIA LUIZA DE FREITAS FETZEROAB 103721, SOUZA & FETZER SOCIEDADE DE ADVOGADOS-OAB 7079 E WILLIAM CRISTIANO GOMES DE SOUZA-OAB 92254)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE
SOBRADINHO, referente ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente em 30.04.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
TSE 23.546/2017 (fls. 02-36).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 41-44).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fls. 45/47).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 49).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As contas foram prestadas tempestivamente. As peças e
documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância
ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
Embora o partido tenha declarado que não manteve a conta bancária “outros recursos” em atividade durante o exercício, conta essa prevista
no art. 6º, III da Resolução TSE 23.546/2017, o § 1º excepciona sua obrigatoriedade, cuja exigência “somente se aplica aos órgãos partidários
que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero”.
Já as doações estimáveis recebidas são produto da atividade profissional dos prestadores e obedeceram à regra prevista no art. 9º, III da
Resolução, estando comprovadas por instrumentos de prestação de serviços, com estipulação do seu devido valor.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – MDB DE SOBRADINHO, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-41.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Passa Sete
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE PASSA SETE (ADV(S) RICARDO UNFER-OAB 106192)
RESPONSÁVEL(S) : ROGENIO DE ARRRIAL E RAFAEL RECH (ADV(S) RICARDO UNFER-OAB 106192)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE PASSA SETE,
referente ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente em 30.04.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
TSE 23.546/2017 (fls. 02-45).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 51-54).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fls. 55/56).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 59).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As contas foram prestadas tempestivamente. As peças e
documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância
ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
Embora as contas bancárias tenham sido abertas tardiamente, em 10.08.2018, o § 1º do art. 6º da Resolução excepciona sua obrigatoriedade,
cuja exigência “somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero”.
Assim, como não há indícios de movimentação financeira antes e após essa data, não há como exigir a manutenção da respectiva conta.
Já as doações estimáveis são produto da atividade profissional dos prestadores e obedeceram à regra prevista no art. 9º, III da Resolução,
estando comprovadas por instrumentos de prestação de serviços, com estipulação do seu devido valor.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB DE PASSA SETE, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE - Juiz Eleitoral da 053ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-86.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoa Bonita do Sul
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE LAGOA BONITA DO SUL (ADV(S) MAGLYANE RUOSO-OAB 58286)
RESPONSÁVEL(S) : JURANDIR MACIEL E MARCELO ALENCAR PENS (ADV(S) MAGLYANE RUOSO-OAB 58286)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB DE LAGOA BONITA
DO SUL, referente ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente em 30.04.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
TSE 23.546/2017 (fls. 02-94).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 50-53).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fls. 62/64).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 65).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As contas foram prestadas tempestivamente. As peças e
documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância
ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
Os recursos financeiros transitaram regularmente pela conta bancária mantida pelo partido, tendo sido possível identificar sua origem e correta
destinação.
As doações observaram as regras dispostas nos arts. 12º e 13º da Resolução TSE 23.546, que vedam o recebimento de recursos de fontes
vedadas e de origem não identificada, respectivamente.
Os gastos também se encontram de acordo com as regras previstas nos arts. 18º e 19º da Resolução 23.546/2017.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB DE LAGOA BONITA DO SUL, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-64.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoa Bonita do Sul
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE LAGOA BONITA DO SUL (ADV(S) MONICA ANDRESA MOSER-OAB 106.612)
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO BERNARDI E SIDINEI NILSON BACH (ADV(S) MONICA ANDRESA MOSER-OAB 106.612)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal dos PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DE LAGOA BONITA DO
SUL, referente ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente em 29.04.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
TSE 23.546/2017 (fls. 02-53).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 58-61).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fls. 62/65).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 66).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
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Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As contas foram prestadas tempestivamente. As peças e
documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância
ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
Os recursos financeiros transitaram regularmente pela conta bancária mantida pelo partido, tendo sido possível identificar sua origem e correta
destinação.
As doações observaram as regras dispostas nos arts. 12º e 13º da Resolução TSE 23.546, que vedam o recebimento de recursos de fontes
vedadas e de origem não identificada, respectivamente.
Os gastos também se encontram de acordo com as regras previstas nos arts. 18º e 19º da Resolução 23.546/2017.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas dos PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT DE LAGOA BONITA DO SUL, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-79.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Segredo
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE SEGREDO (ADV(S) JONATAS CREMONESE BULLEGON-OAB 47315)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO HENRIQUE MARION E ALENCAR METZGER (ADV(S) JONATAS CREMONESE BULLEGON-OAB 47315)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal dos PROGRESSISTAS – SEGREDO, referente ao exercício financeiro
de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente em 24.04.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
TSE 23.546/2017 (fls. 02-51).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 57-60).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fls. 61/64).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 73).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As contas foram prestadas tempestivamente. As peças e
documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância
ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
Os recursos financeiros transitaram regularmente pela conta bancária mantida pelo partido, tendo sido possível identificar sua origem e correta
destinação.
As doações observaram as regras dispostas nos arts. 12º e 13º da Resolução TSE 23.546, que vedam o recebimento de recursos de fontes
vedadas e de origem não identificada, respectivamente.
Os gastos também se encontram de acordo com as regras previstas nos arts. 18º e 19º da Resolução 23.546/2017.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas dos PROGRESSISTAS – PP DE
SEGREDO, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-94.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Sobradinho
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE SOBRADINHO (ADV(S) ROGERIO BARBIERI CARNIEL-OAB
51609 E VALDENI ROGERIO CARNIEL-OAB 8698)
RESPONSÁVEL(S) : ROGERIO BARBIERI CARNIEL E SUZANA WALKIRIA LOZZA PAUL (ADV(S) ROGERIO BARBIERI CARNIEL-OAB
51609 E VALDENI ROGERIO CARNIEL-OAB 8698)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE
SOBRADINHO, referente ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente em 24.04.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
TSE 23.546/2017 (fls. 02-37).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 43-43).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fls. 55/57).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 58).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As contas foram prestadas tempestivamente. As peças e
documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância
ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
Os recursos financeiros transitaram regularmente pela conta bancária mantida pelo partido, tendo sido possível identificar sua origem e correta
destinação.
As doações observaram as regras dispostas nos arts. 12º e 13º da Resolução TSE 23.546, que vedam o recebimento de recursos de fontes
vedadas e de origem não identificada, respectivamente.
Os gastos também se encontram de acordo com as regras previstas nos arts. 18º e 19º da Resolução 23.546/2017.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE SOBRADINHO, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-27.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Ibarama
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE IBARAMA (ADV(S) CARINE TERESINHA KLUGE-OAB 67268)
RESPONSÁVEL(S) : SILVANO SERGIO DE GASPARI E LAURO OSCAR POHLMANN (ADV(S) CARINE TERESINHA KLUGE-OAB 67268)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal dos PROGRESSISTAS – PP DE IBARAMA, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente em 24.04.2019, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
TSE 23.546/2017 (fls. 02-45).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 52-55).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na
presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fls. 56/60).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 62).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As contas foram prestadas tempestivamente. As peças e
documentos apresentados foram elaborados através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância
ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução TSE 23.546/2017.
Os recursos financeiros transitaram regularmente pela conta bancária mantida pelo partido, tendo sido possível identificar sua origem e correta
destinação.
As doações observaram as regras dispostas nos arts. 12º e 13º da Resolução TSE 23.546, que vedam o recebimento de recursos de fontes
vedadas e de origem não identificada, respectivamente.
Os gastos também se encontram de acordo com as regras previstas nos arts. 18º e 19º da Resolução 23.546/2017.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas dos PROGRESSISTAS – PP DE
IBARAMA, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-49.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Lagoa Bonita do Sul
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE LAGOA BONITA DO SUL (ADV(S) MAGLYANE RUOSO-OAB 58286)
RESPONSÁVEL(S) : ENEIDA ZUCHETTO LAZZARI E SANDRO SILVEIRA (ADV(S) MAGLYANE RUOSO-OAB 58286)
Vistos.
Em relatório de exame, a unidade técnica responsável pela análise das contas verificou a necessidade de diligências complementares, nos
termos do art. 35, § 3°, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Dessa forma, determino a intimação do órgão municipal do PROGRESSISTAS - PP de LAGOA BONITA DO SUL, por meio de publicação de
Nota de Expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, para que atenda ao disposto na manifestação da unidade técnica sobre
o exame das contas, no prazo de 30 (trinta) dias.
Apresentados ou não os esclarecimentos, e uma vez encerrada a análise dos elementos da prestação de contas, dê-se prosseguimento
regular ao feito, com emissão de Parecer Conclusivo e envio dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de Parecer no prazo de 15
(quinze) dias.
Tudo feito, retornem os autos conclusos.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-42.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Segredo
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE SEGREDO (ADV(S) THALIS VICENTE DAL RI-OAB 54769)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR FAGUNDES DA SILVA E ALENCAR JOSÉ FERON (ADV(S) THALIS VICENTE DAL RI-OAB 54769)
Vistos.
Em relatório de exame, a unidade técnica responsável pela análise das contas verificou a necessidade de diligências complementares, nos
termos do art. 35, § 3°, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Dessa forma, determino a intimação do órgão municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de SEGREDO, por meio de
publicação de Nota de Expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, para que atenda ao disposto na manifestação da
unidade técnica sobre o exame das contas, no prazo de 30 (trinta) dias.
Apresentados ou não os esclarecimentos, e uma vez encerrada a análise dos elementos da prestação de contas, dê-se prosseguimento
regular ao feito, com emissão de Parecer Conclusivo e envio dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de Parecer no prazo de 15
(quinze) dias.
Tudo feito, retornem os autos conclusos.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-57.2019.6.21.0053
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Sobradinho
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SOBRADINHO (ADV(S) RODRIGO TREVISAN DA SILVA-OAB 85148)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ALBERTO CARNIEL E MARCELO SCHWEIGHOFER (ADV(S) RODRIGO TREVISAN DA SILVA-OAB 85148)
Vistos.
Em relatório de exame, a unidade técnica responsável pela análise das contas verificou a necessidade de diligências complementares, nos
termos do art. 35, § 3°, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Dessa forma, determino a intimação do órgão municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DE SOBRADINHO, por meio de
publicação de Nota de Expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, para que atenda ao disposto na manifestação da
unidade técnica sobre o exame das contas, no prazo de 30 (trinta) dias.
Apresentados ou não os esclarecimentos, e uma vez encerrada a análise dos elementos da prestação de contas, dê-se prosseguimento
regular ao feito, com emissão de Parecer Conclusivo e envio dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de Parecer no prazo de 15
(quinze) dias.
Tudo feito, retornem os autos conclusos.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-06.2018.6.21.0053
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Segredo
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SEGREDO (ADV(S) RODRIGO TREVISAN DA SILVA-OAB 85148)
RESPONSÁVEL(S) : LAERTE GILMAR DE OLIVEIRA E EDER RICARDO TREVISAN DA SILVA (ADV(S) RODRIGO TREVISAN DA SILVAOAB 85148)
Vistos.
Providenciado, pelo TRE, o envio das cópias do processo à Advocacia-Geral da União (AGU), determino o imediato arquivamento dos
presentes autos.
Uma vez recebida a petição visando à execução do título judicial, desarquivem-se os autos, promovendo a juntada da documentação
protocolada pela AGU e seu retorno concluso.
Diligências.
Sobradinho, 02 de setembro de 2019
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE

56ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 17-83.2014.6.21.0056
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : IVO DOS SANTOS LAUTERT (ADV(S) ANA PAULA WERLANG-OAB 68596, JOÃO AFFONSO DA CAMARA CANTO-OAB 12393,
LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740, LUIZ FERNANDO VILANOVA ALVIM-OAB 5716 E THIAGO OBERDAN DE GOES-OAB 94660),
ANDRÉIA PORTZ NUNES (ADV(S) ARIANA CRISTINA BARBOSA FIGUEIREDO-OAB 88228, MARCO ANTÔNIO BANDEIRA SCAPINI-OAB
74777, MARCO ANTÔNIO DE ABREU SCAPINI-OAB 73519, PAULA HELENA SCHMITT-OAB 92484 E RONALDO FARINA-OAB 27534),
ANDRÉ LUÍS BARCELLOS BRITO (ADV(S) CARLOS OTAVIANO BRENNER DE MORAES-OAB 12209 E TIAGO BRANDÃO PÔRTO-OAB
79669), EUGÊNIO VITOR DA COSTA (ADV(S) GLEI CABRERA MENEZES-OAB 9178, LEÔNIDAS MOURA RAMOS-OAB 59919 E
LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740), DENGLAR JOSÉ PIRES, FABIANE AGUIAR DE MEDEIROS, LENIRA BIZARRO DE VARGAS E
MARCOS DE JESUS PEREIRA JUNIOR (ADV(S) GLEI CABRERA MENEZES-OAB 9178, LEÔNIDAS MOURA RAMOS-OAB 59919,
LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740 E THIAGO OBERDAN DE GOES-OAB 94660), MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS (ADV(S) GLEI
CABRERA MENEZES-OAB 9178, LEÔNIDAS MOURA RAMOS-OAB 59919, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740 E THIAGO OBERDAN DE
GOES-OAB 94660), MARIONE VILANOVA NONNENMACKER (ADV(S) ITALO CORDEIRO SCHOEDER-OAB 54820 E NARA MARIA DE
FREITAS NONNENMACKER-OAB 32206), ANA MARIA GONÇALVES MUXFELDT (ADV(S) RAFAEL PIMENTEL PEREIRA-OAB 88636)
I. Relatório.
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com base no Inquérito Policial n.º 3/2012/152105/A, denunciou Ana Maria Gonçalves
Muxfeldt, André Luis Barcellos Brito, Andréia Portz Nunes, Denglar José Pires, Eugênio Vitor da Costa, Fabiane Aguiar de Medeiros, Ivo dos
Santos Lautert, Lenira Bizarro de Vargas, Marcos de Jesus Pereira Júnior, Maria do Carmo da Silva Santos e Marione Vilanova
Nonnenmacker, todos já devidamente qualificados nos autos, dando-os, respectivamente, como incurso nas sanções dos arts. 299 do CE e
317, “caput”, 288, “caput” (duas vezes), na forma do art. 69, “caput, todos do CP; arts. 299 do CE , 288, “caput” (duas vezes), na forma do art.
69, “caput, todos do CP; arts. 299 do CE e 316, “caput”, 317, “caput” (duas vezes), 288, “caput” (duas vezes), na forma do art. 69, “caput, todos
do CP; arts. 317, “caput”, 288, “caput” (duas vezes), na forma do art. 69, “caput, todos do CP; arts. 299 do CE , 288, “caput” (duas vezes), na
forma do art. 69, “caput, todos do CP; arts. 299 do CE , 288, “caput” (duas vezes), na forma do art. 69, “caput, todos do CP; arts. 316, “caput”,
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317, “caput” (duas vezes), na forma do art. 69, “caput, todos do CP; 316, “caput”, 317, “caput” (duas vezes), 288, “caput” (duas vezes), na
forma do art. 69, “caput, todos do CP; arts. 299 do CE , 288, “caput”, na forma do art. 69, “caput, todos do CP; arts. 317, “caput”, 288, “caput”,
na forma do art. 69, “caput, todos do CP; arts. 317, “caput”, 288, “caput”, na forma do art. 69, “caput, todos do CP, pelos seis fatos descritos na
denúncia (fls. 03/06).
Durante a investigação, foi deferida: a interceptação telefônica (fl. 28), com posterior transcrição dos diálogos (fls. 85/130); busca e apreensão
e quebra de sigilo bancário (fls. 143/145); nova interceptação telefônica (fl. 486); nova busca e apreensão (fl. 87 do apenso 1); quebra de sigilo
bancário de telefônico (fl. 108 do apenso 1).
Determinou-se o apensamento do processo cautelar n.º 138.166/2012 e o compartilhamento da prova do IP da AIJE 56.2012.6.21.0056 (fl.
941-verso), bem como o compartilhamento da prova produzida no IP 3/2012/152105/A (fl. 943).
Houve a declinação da competência em relação ao Prefeito, Emanuel Hassen de Jesus, e ao vice-prefeito, André Luis Barcellos Brito, viceprefeito. (fl., 947), com posterior retorno dos autos para regular processamento dos investigados sem prerrogativa de foro (fl. 1183).
A denúncia foi recebida no dia 24/06/2014, ocasião em que foi indeferida a medida cautelar postulada pelo Ministério Público contra a corré
Andréia Portz, deferidas as diligências dos itens “a” e “b” e indeferidas as demais diligências (fl. 1193).
Citados, os réus, por procuradores constituídos, apresentaram defesa.
André Luis Barcelos Brito, preliminarmente, postulou o cancelamento da audiência de interrogatório. Também advogou a tese da ilicitude da
interceptação telefônica, pela incompetência do Juízo e ausência de transcrição integral. No mérito, sustentou a atipicidade do fato 1 e a
atipicidade do crime do art. 288. Requereu o cancelamento da audiência, a absolvição sumária do réu e a declaração da ilicitude das provas
(fls. 1224/1244).
Fabiane Aguiar de Medeiros, preliminarmente, advogou a tese da ilicitude das provas da interceptação telefônica e busca e apreensão, pela
incompetência do Juízo e ausência da transcrição dos diálogos. Ainda levantou a tese da ausência das condições da ação e a nulidade da
denúncia, por ser genérica. No mérito, sustentou não existir provas da materialidade e da autoria, bem como não estar demonstrada o nexo de
causalidade e a tipicidade da conduta. Postulou a rejeição da denúncia; alternativamente, a absolvição sumária; alternativamente a
improcedência da denúncia (fls. 1250/1263).
Denglar José Pires, preliminarmente, advogou a tese da ilicitude das provas da interceptação telefônica e busca e apreensão, pela
incompetência do Juízo e ausência da transcrição dos diálogos. Ainda levantou a tese da ausência das condições da ação e a nulidade da
denúncia, por ser genérica. No mérito, sustentou não existir provas da materialidade e da autoria, bem como não estar demonstrada o nexo de
causalidade e a tipicidade da conduta. Postulou a rejeição da denúncia; alternativamente, a absolvição sumária; alternativamente a
improcedência da denúncia (fls. 1267/1280).
Eugênio Vitor da Costa, preliminarmente, advogou a tese da ilicitude das provas da interceptação telefônica e busca e apreensão, pela
incompetência do Juízo e ausência da transcrição dos diálogos. Ainda levantou a tese da ausência das condições da ação e a nulidade da
denúncia, por ser genérica. No mérito, sustentou não existir provas da materialidade e da autoria, bem como não estar demonstrada o nexo de
causalidade e a tipicidade da conduta. Postulou a rejeição da denúncia; alternativamente, a absolvição sumária; alternativamente a
improcedência da denúncia (fls.1282/1296).
Maria do Carmo da Silva Santos, preliminarmente, advogou a tese da ilicitude das provas da interceptação telefônica e busca e apreensão,
pela incompetência do Juízo e ausência da transcrição dos diálogos. Ainda levantou a tese da ausência das condições da ação e a nulidade da
denúncia, por ser genérica. No mérito, sustentou não existir provas da materialidade e da autoria, bem como não estar demonstrada o nexo de
causalidade e a tipicidade da conduta. Postulou a rejeição da denúncia; alternativamente, a absolvição sumária; alternativamente a
improcedência da denúncia (fls. 1298/1311).
Marcos de Jesus Pereira Junior, preliminarmente, advogou a tese da ilicitude das provas da interceptação telefônica e busca e apreensão, pela
incompetência do Juízo e ausência da transcrição dos diálogos. Ainda levantou a tese da ausência das condições da ação e a nulidade da
denúncia, por ser genérica. No mérito, sustentou não existir provas da materialidade e da autoria, bem como não estar demonstrada o nexo de
causalidade e a tipicidade da conduta. Postulou a rejeição da denúncia; alternativamente, a absolvição sumária; alternativamente a
improcedência da denúncia (fls. 1314/1328).
Lenira Bizarro de Vargas, preliminarmente, advogou a tese da ilicitude das provas da interceptação telefônica e busca e apreensão, pela
incompetência do Juízo e ausência da transcrição dos diálogos. Ainda levantou a tese da ausência das condições da ação e a nulidade da
denúncia, por ser genérica. No mérito, sustentou não existir provas da materialidade e da autoria, bem como não estar demonstrada o nexo de
causalidade e a tipicidade da conduta. Postulou a rejeição da denúncia; alternativamente, a absolvição sumária; alternativamente a
improcedência da denúncia (fls. 1330/1343).
Ivo dos Santos Lautert, preliminarmente, advogou a tese da ilicitude das provas da interceptação telefônica e busca e apreensão, pela
incompetência do Juízo e ausência da transcrição dos diálogos. Ainda levantou a tese da ausência das condições da ação e a nulidade da
denúncia, por ser genérica. No mérito, sustentou não existir provas da materialidade e da autoria, bem como não estar demonstrada o nexo de
causalidade e a tipicidade da conduta. Postulou a rejeição da denúncia; alternativamente, a absolvição sumária; alternativamente a
improcedência da denúncia (fls. 1346/1360).
Andréia Portz Nunes sustentou sua inocência e a improcedência da denúncia (fls. 1363/1365).
Ana Maria Gonçalves Muxfeldt negou a prática do crime, postulando sua absolvição sumária (fls. 1368/1369).
O Ministério Público requereu o cancelamento da audiência e a realização do interrogatório ao final de instrução (fl. 1372).
Foi cancelada a audiência e deslocado o interrogatório dos réus para o final da instrução (fl. 1378).
Marione Vilanova Nonnenmacker, preliminarmente, advogou que o interrogatório deve ocorrer ao final da instrução. Argumentou que a
denúncia é inepta, por não atender ao artigo 41 do CPP. Negou a prática dos fatos. Requer a absolvição sumária (fls. 1379/1395).
O Ministério Público se manifestou sobre as defesas, requerendo o afastamento das preliminares e das teses de absolvição sumária (fls.
1438/1440).
Foram acolhidos os argumentos do Ministério Público e afastadas as teses preliminares e as hipóteses de absolvição sumária (fl. 1445).
Durante a instrução processual: as defesas desistiram de diversas testemunhas, com a homologação do Juízo (fls. 1607, 1680); foi decretada a
perda da prova oral em relação à testemunha João Carlos Arcego; foram ouvidas quatro testemunhas do Ministério Público, vinte e uma
testemunhas de defesa e interrogados os réus.
Foi deferido o pedido de acareação, com posterior indeferimento, após ser impetrado HC (fls. 1953 e 1983).
Juntou-se a certidão de óbito do corréu Eugênio (fl. 2015).
Declarou-se encerrada a instrução e abriu-se prazo para memoriais.
O Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a procedência da denúncia para condenar os réus nos termos da denúncia, salvo
em relação ao corréu Eugênio, em relação ao qual postulou a declaração de extinção da punibilidade (fls. 2018/2034).
André Luis Barcelos, em memoriais, preliminarmente, alegou a ilicitude da prova da interceptação telefônica, pela incompetência do Juízo e
ausência de transcrição integral. Sustentou que, em relação ao primeiro fato, não há identificação dos corruptores passivos, o que configura a
atipicidade, além de que não foi demonstrada a corrupção. Advoga que a denúncia não imputa nenhuma conduta a André. Quanto ao crime do
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art. 288 do CP, afirma que não foi demonstrada a associação e a estrutura de organização estável e permanente. Requereu a improcedência
dos pedidos da denúncia e a sua absolvição. (fls. 2038/2062).
Andréia Portz Nunes, em memoriais escritos, preliminarmente, afirma: a inépcia da inicial, pela inobservância do art. 357, §2º, do CE, já que
esta não descreve a conduta de cada réu, tampouco os demais elementos dos tipos penais; nulidade das interceptações, pois há nos autos
apenas a certidão de transcrições interpretadas realizadas pela polícia, não tendo as defesas acesso aos áudios dos telefonemas, o que
também lesa o contraditório e a ampla defesa. No mérito, advogou a tese de ausência de lesividade ao tipo penal do art. 299 do CE, não
havendo prova do dolo específico, de que a réu tenha oferecido vantagem e quem seriam as pessoas corrompidas; ausência de ofensividade
aos tipos penais dos artigos 316 e 317 do CP e configuração de bis in idem; atipicidade da conduta relativa ao crime do art. 288, pois inexiste
prova da estabilidade e permanência de associação para o cometimento de crimes (fls. 2066/2090). Requereu o acolhimento das preliminares;
no mérito, postulou a absolvição da ré.
Marione Vilanova Nonnenmacker, em memoriais escritos, preliminarmente, sustentou que a denúncia não preenche os requisitos do art. 41 do
CPP. No mérito, negou a prática dos fatos imputados. Requereu a absolvição (fls. 2114/2120).
Ivo dos Santos Lautert, em alegações finais escritas, preliminarmente, argumentou a ilicitude da interceptação telefônica, por incompetência do
Juízo. No mérito, alegou a ausência de provas em relação aos fatos imputados, negando a prática das condutas delituosas. Advogou que
sequer foi individualizada sua conduta pelo Ministério Público. Requereu a improcedência dos pedidos da denúncia.
Dengler José Pires, Fabiane Aguiar de Medeiros, Lenira Bizarro de Vargas, Marcos de Jesus Pereira Junior e Maria do Carmo da Silva Santos,
em alegações finais escritas, alegaram que não há provas da participação dos réus nos crimes. Também advogaram que sequer foram
individualizadas as condutas dos réus. Requereram a improcedência dos pedidos da denúncia (fls. 2185/2190).
Ana Maria Gonçalves Muxfeldt, em memoriais escritos, afirmou, preliminarmente, que há nulidade na denúncia, por não atender ao artigo 41 do
CPP. No mérito, sustentou a carência de provas para a condenação, atipicidade das condutas imputadas. Requereu a improcedência dos
pedidos da denúncia (fls. 2193/2204).
Foram atualizados os antecedentes dos réus.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório, passo a fundamentar.
II. Fundamentação.
Havendo questões preliminares ao mérito levantadas pelas defesas, desloco minha atenção diretamente a elas.
II. I. Preliminares.
De início, ressalto a desnecessidade do novo enfrentamento das preliminares já afastadas durante a tramitação do feito. Resta o exame das
preliminares levantadas em sede de memoriais, quais sejam: inépcia da denúncia e invalidade da interceptação telefônica.
II. I. I. Da (in)validade das interceptações telefônicas.
As teses defensivas relativas à invalidade da interceptação telefônica se dividem em três frentes: incompetência do Juízo, ausência de
transcrição integral e inexistência dos áudios e da degravação dos diálogos (havendo somente interpretação destes).
De início, importante ressaltar que o procedimento em questão vem disciplinado pela Lei nº 9.296/96, que regulamentou o inciso XII, parte final,
do art. 5º da Constituição Federal, preceito que protege a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, relativizado-o, com força nos
princípios do interesse público e da justiça, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
Assim, porque a interceptação telefônica relativiza direito fundamental, evidencia-se como medida absolutamente excepcional, cujo
deferimento depende da estrita observância dos requisitos da lei. Imprescindível, portanto, que a ordem emane de juiz competente para a ação
principal, sob segredo de justiça, e mediante a demonstração de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; a
demonstração de que inexistiriam meios menos gravosos de produzir essa prova e que o fato investigado constitui infração penal punida com
reclusão, devendo ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação dos investigados, salvo
impossibilidade manifesta, devidamente justificada.
A tese da nulidade das interceptações telefônicas, porque não foram transcritos os diálogos na sua íntegra, não prospera. É desnecessária
(embora seja possível a determinação judicial para tanto, de acordo com decisão recente do STF – AP 508) a transcrição integral dos diálogos
interceptados, bastando a degravação dos excertos que subsidiaram a denúncia, consoante jurisprudência assentada no STF. O que se impõe
é a juntada aos autos da mídia com a íntegra dos diálogos interceptados, como forma de viabilizar o contraditório e a ampla defesa (o que se
analisará mais adiante). Nesse sentido:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA
CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF
(…) 4. Esta CORTE já assentou que a ausência de transcrição integral dos diálogos interceptados sem comprovação de prejuízo à defesa não
enseja reconhecimento de nulidade. Nesse sentido: ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJE 6/8/2018; HC 130.596AgR, Minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 30/8/2018. 5. Agravos Internos a que se nega provimento. (ARE 1165001 ED-segundos / RS, Rel.
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 15/03/2019, Órgão Julgador: Primeira Turma)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES
SUCESSIVAS COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO
INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES, PORÉM CONTEÚDO ACESSÍVEL A DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DISPENSÁVEL A
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA INÍCIO DA FASE INVESTIGATÓRIA. PLURALIDADE DE CRIMES
INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. (…) 4. Tendo a defesa acesso à totalidade das gravações, é dispensável a transcrição
integral das conversas quando irrelevantes para o esclarecimento dos fatos. Não demonstrados, concretamente, os reflexos negativos do ato
coator para a ampla defesa e o contraditório, incide o princípio pas de nullité sans grief (…) (HC 130596 AgR / SP, AG.REG. NO HABEAS
CORPUS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento:17/08/2018, Órgão Julgador: Primeira Turma).
Melhor sorte não assiste às defesas em relação à incompetência do Juízo para determinar as interceptações, pelo fato de haver investigados
com foro privilegiado por prerrogativa de função. Vejamos.
Inicialmente foi deferida a interceptação telefônica da investigada Andréia Portz Nunes (fl. 28 ou no apenso 1). Foram captados diálogos desta
com diversas pessoas (entre os meses de setembro e outubro de 2012), mas nenhuma com foro privilegiado por prerrogativa de função na
época (fls. 30/33), exceto Ivo Lautert, Prefeito de Taquari. Todavia, em relação aos fatos descortinados através da interceptação telefônica
envolvendo o então Prefeito Ivo, a questão foi encaminhada ao Juízo que detinha competência para tanto (apenso 2).
Posteriormente, foi deferida nova interceptação telefônica, desta feita tendo como alvo Fabiane Medeiros (fls. 479/487 ou no apenso 1). No que
respeita a tal prova, não sobreveio aos autos transcrições dos diálogos, sequer informação sobre a existência de conversas relevantes ou
não… Há, quiçá, o áudio das conversas nos cd´s das fls. 765 e 1014, mídias que este magistrado não logrou êxito em acessar, malgrado
plurais tentativas e a adoção do procedimento informado. De toda forma, a interceptada não detinha foro privilegiado por prerrogativa de
função, que é o que importa para o exame da tese ora em enfoque.
Dessa forma, o que houve foi a situação denominada de serendipidade subjetiva de primeiro grau em relação ao então Prefeito de Taquari, o
réu Ivo dos Santos Lautert. Isso porque foram deferidas interceptações pelo Juízo competente em relação a duas pessoas investigadas sem
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foro privilegiado por prerrogativa de função. Em uma das conversas captadas, a interceptada manteve diálogo com o então Prefeito Ivo, que
detinha foro privilegiado. Cuida-se, entretanto, de uma descoberta fortuita, que não contamina a prova com invalidade, até porque foi adotado o
procedimento adequado, com a remessa do caso envolvendo a pessoa com prerrogativa de foro ao Juízo competente.
O que importa para fins de interceptação, é a aparente competência do Juízo para decidir sobre a medida (teoria do juízo aparente), segundo
vêm entendendo as Cortes Superiores. Como não há como se prever antecipadamente eventual diálogo entre o interceptado e eventual
autoridade com prerrogativa de foro especial, o exame da legalidade se localiza na competência (ou aparente) em relação ao interceptado. A
interceptação fortuita de diálogo de pessoa com prerrogativa de foro especial apenas possui como efeito o envio da questão ao Juízo
competente, não invalidando a prova. Dessa forma, também não merece guarida o argumento da invalidade da interceptação pela
incompetência do Juízo.
Por fim, neste particular, temos a tese da invalidade formal da interceptação, porque não vieram aos autos as mídias dos áudios, havendo
apenas um resumo não literal das conversas interceptadas, o que lesaria a ampla defesa.
E aqui é oportuno registrar que, de forma atípica, realmente, como apontado pela defesa, não aportou aos autos a transcrição literal dos
diálogos interceptados, mas apenas um resumo/interpretação das conversas que subsidiaram a denúncia elaborado pela polícia judiciária (fls.
85/131), o que é irregular, na medida em que a valoração e interpretação da prova cabe ao Juízo, devendo esta ser literal. Talvez a
degravação literal esteja nos cd´s das fls. 765 e 1014, assim como as mídias das conversas das interceptações (porque há pastas assim
identificadas e arquivos nestas). Todavia, em tentativas empreendidas por este magistrado de acesso ao conteúdo dos arquivos (adotando o
mesmo procedimento de outros processos com arquivos de interceptação), não logrou êxito, inclusive constando que a senha fornecida em um
dos cd´s é incorreta… Sobretudo é necessário se desvendar se: os áudios de todos os diálogos telefônicos interceptados estão nos arquivos
dos cd´s; se há transcrição literal de todos as conversas ou das que subsidiaram a denúncia. Essas respostas serão cruciais, inclusive pelos
reflexos processuais que podem ter. Infelizmente, após mais de cinco anos de tramitação do processo, tal situação apenas foi observada neste
momento final. Portanto, já se justificaria a conversão do feito em diligências para elucidar tais questões. De toda forma, o ideal é prosseguir
com o exame das demais preliminares, antes de se colocar em prática essa conclusão, até porque pode ficar prejudicada, mesmo que
parcialmente.
II. I. II. Da (in)adequação da denúncia.
As defesas suscitam a nulidade do feito por inépcia da denúncia, asseverando que a exordial acusatória não atende os requisitos formais
indispensáveis ao seu recebimento, pois não descreve detalhadamente as condutas praticadas pelos réus, limitando-se a generalizar os fatos,
afrontando, assim, o princípio do contraditório.
Nos termos do artigo 41 do CPP, a denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. O Código
Eleitoral traz previsão análoga no seu art 357, §2º.
É prescindível que o titular da ação penal aponte exaustivamente a conduta e as incumbências de cada um dos perpetrantes em caso de crime
em concurso de pessoas.
Sobre o tema, Norberto Avena (in Processo Penal Esquematizado, 2014, versão eletrônica, p. 281), discorre:
No caso de concurso de agentes, embora seja dispensável que a inicial descreva minúcias da conduta de cada acusado (o detalhamento mais
preciso pode ser reservado à fase da instrução criminal), os fatos deverão ser narrados de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa, sob
pena de inépcia.
É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem reiterando:
[…] no caso de crime praticado mediante concurso de agentes, afigura-se dispensável que a denúncia descreva de forma minuciosa e
individualizada a conduta de cada acusado, bastando, para tanto, que a exordial narre o fato principal e as qualificadoras de forma a
possibilitar o exercício da ampla defesa [...] (STJ, RHC 21.183/SP, DJ 13.04.2009).
[...] A exordial acusatória deve se revestir de formalidades que assegurem o exercício da ampla defesa. Nas espécie, o Ministério Público
esmerou-se na elaboração de alentada petição. Por mais que não se tenha precisado, com minúcias, qual teria sido a conduta que cada um
dos pacientes, certo é que a eles foi imputado comportamento de emprestar apóio físico e moral para que os amotinados perpetrassem todas
as imputações irrogadas. In casu, dadas as peculiaridades dos fatos articulados na denúncia, tempo, lugar e modo de execução encontram-se
satisfatoriamente demonstrados, de tal arte a possibilitar a manifestação do direito de defesa.[...] (STJ, HC 279729/SP, DJ 15.12.2014).
Ao analisar a exordial acusatória, não observo generalidade na descrição feita, havendo individualização da conduta de cada acusado de
forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. Tampouco visualizo alguma outra irregularidade.
Assim, não assiste razão ao defensor do acusado quanto à alegação de inépcia, pois a denúncia descreve os fatos e contextualiza
perfeitamente as condutas imputadas ao réu, inexistindo qualquer qualquer prejuízo ao exercício da mais ampla defesa, respeitados
plenamente os todos os princípios constitucionais.
Dessa forma, rejeito tal alegação preliminar.
II. II. Preliminar de mérito.
Ainda há uma preliminar de mérito a ser enfrentada, qual seja: extinção da punibilidade do corréu Eugênio, pelo seu falecimento, requerida
pelo Ministério Público.
A prova acerca do óbito do corréu, certidão do óbito, aportou aos autos na fl. 2015, o que demonstra de forma inquestionável o cabimento do
pleito.
Assim, o rumo é se declarar a extinção da punibilidade de Eugênio Vitor da Costa, nos termos do art. 107, inc. I, do CP.
III. Conclusão.
Diante do exposto: (i) declaro a extinção da punibilidade de Eugênio Vitor da Costa, nos termos do art. 107, inc. I, do CP; (ii) afasto a
preliminar de inépcia da denúncia; (iii) determino que seja oficiado à Polícia Civil de Taquari, remetendo cópia dos cd´s das fls. 765 e
1014 e desta decisão, para que: a) informe se, nos cd´s, constam os áudios dos diálogos interceptados e a degravação literal (não
resumida ou interpretada) destes (ou ao menos do que subsidiam a denúncia); b) se é possível acessar o conteúdo dos arquivos (e
quais) apenas através do cd´s; c) caso não conste a degração literal dos diálogos que subsidiam a denúncia, que seja confeccionada
e remetida (pois nos autos não constam, existindo somente o resumo ou interpretação dessas); d) caso não constem os áudios das
interceptações, que sejam remetidos; e) caso não seja possível o acesso apenas por meio dos arquivos dos cd´s, que sejam
enviados os arquivos em formato passível de acesso ou o software e senha para tanto.
Com a resposta da Polícia Civil, vista à partes, pelo prazo comum de 10 dias, autorizada a extração de cópias
Por fim, voltem conclusos.
Intimem-se desta decisão.
Cumpra-se com urgência.
Taquari, 29 de agosto de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
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65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-21.2019.6.21.0065
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Canela
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) FABIANO DE ABREU FAES-OAB 79337)
RESPONSÁVEL(S) : FABIANO DE ABREU FAES E JAIR REMONTI (ADV(S) FABIANO DE ABREU FAES-OAB 79337)
1. RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Canela, na forma da Lei n.º 9.096/95 e da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, abrangendo a movimentação financeira de 2018.
O órgão partidário apresentou as contas tempestivamente, em vinte e nove de abril de dois mil e dezenove, com as peças exigidas no art. 29
da Res. TSE 23.546/2017.
Foi publicado o edital (fls. 51) no DEJERS, transcorrendo o prazo sem impugnações.
Sobreveio parecer conclusivo, emitido pela unidade técnica, à fl. 60, concluindo pela aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral
acompanhou o parecer da examinadora (fls. 63).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido da Social Democracia Brasileira de Canela, relativas ao exercício financeiro de
2018.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, em especial a Resolução TSE 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
O exame das contas, realizado pela unidade técnica, não constatou impropriedades ou irregularidades nas contas apresentadas, e também a
inexistência de repasses de recursos do fundo partidário.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária está devidamente assinada, tanto por seu presidente quanto
por seu tesoureiro e contador habilitado.
3. DISPOSITIVO
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Canela/RS, relativas
ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, “I” da Resolução TSE nº 23.546/2017
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Dil.
Após trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Canela, 30 de agosto de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 99/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-65.2019.6.21.0065
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) GERSON ANTÔNIO TOIGO-OAB 41054)
RESPONSÁVEL(S) : DANIEL FERNANDO KOEHLER E GILNEI JOSÉ BENETTI (ADV(S) GERSON ANTÔNIO TOIGO-OAB 41054)
1. RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores de Gramado/RS, na forma da Lei n.º 9.096/95 e da Resolução TSE n.º
23.546/2017, abrangendo a movimentação financeira de 2018.
O órgão partidário apresentou as contas com as peças exigidas no art. 29 da Res. TSE 23.546/2017.
Foi publicado o edital (fls. 58) no DEJERS, transcorrendo o prazo sem impugnações.
Sobreveio parecer conclusivo, emitido pela unidade técnica, à fl. 64, concluindo pela aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral
acompanhou o parecer da examinadora (fls. 68).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores de Gramado/RS relativas ao exercício financeiro de 2018.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/1995, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, em especial a Resolução TSE 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
O exame das contas, realizado pela unidade técnica, não constatou impropriedades ou irregularidades nas contas apresentadas, e também a
inexistência de repasses de recursos do fundo partidário.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária está devidamente assinada, tanto por seu presidente quanto
por seu tesoureiro e contador habilitado.
3. DISPOSITIVO
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do PARTIDO DOS TRABALHADORES de Gramado/RS, relativas ao exercício financeiro
de 2018, nos termos do art. 46, “I” da Resolução TSE nº 23.546/2017
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Dil.
Após trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Canela, 30 de agosto de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 095/2019 - 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.
Considerando o Parecer Técnico de fls. 37-38, intime-se o candidato para que complemente a documentação, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Canoas, 30 de agosto de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 096/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 80-05.2019.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Santa Rita
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SDD - NOVA SANTA RITA (ADV(S) GUILHERME HECK DE AGUIAR-OAB 90759 E LUÍS FERNANDO
COIMBRA ALBINO-OAB 52671)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS DANILO ROSA DE ARAÚJO E ELVIS MARTINS DA SILVA (ADV(S) GUILHERME HECK DE AGUIAR-OAB
90759 E LUÍS FERNANDO COIMBRA ALBINO-OAB 52671)
Vistos.
Compulsando os autos verifica-se que foi apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos.
Determino, conforme art. 45, incisos I a VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017:
- 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;
- a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º;
- 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;
- a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III, no prazo de cinco dias;
- a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no prazo de cinco dias;
- as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
- 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.
Cumpra-se.
Canoas, 30 de agosto de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 83-91.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (ADV. CARLOS AUGUSTO CHAVES PLA - OAB/RS 85.586)
RESPONSÁVEL(S) : WALTER KAUS PEREIRA E SILVIO LUIZ MATANA DA ROSA (ADV. CARLOS AUGUSTO CHAVES PLA - OAB/RS
85.586 E GISLAINE MARIA FREGAPANI OAB/RS 109.645)
Vistos.
Considerando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, fl. 65, determino conforme art. 45 da Resolução TSE
nº 23.546/2017:
- 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;
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- a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III, no prazo de cinco dias;
- a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no prazo de cinco dias;
- as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
- 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.
Cumpra-se.
Canoas, 30 de agosto de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 098/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CART - 72-28.2019.6.21.0066
DIREITO ELEITORAL - CARTA PRECATÓRIA INQUIRITÓRIA Nº 003/2019 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
DEPRECANTE(S) : ZONA ELEITORAL 002ª - PORTO ALEGRE (ADV(S) ANDRÉ LUIS DOS SANTOS BARBOSA-OAB 50031 E BIBIANE
FERNANDES DE AVILA-OAB 90861), MONIR FERRANTI
DEPRECADO(S) : ZONA ELEITORAL 66ª - CANOAS
Designo, ainda, audiência para o dia 25/09/2019 às 14 h e 45 min, a realizar-se na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de Canoas,
localizada na Rua Lenine Nequete n. 60, Bairro Centro, Canoas.
Intimem-se por meio de Oficial de Justiça no horário de expediente forense e fora do horário de praxe, incluindo finais de semanas e feriados.
Canoas, 30 de agosto de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE

69ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 69 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-53.2019.6.21.0069
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: São Vicente do Sul
JUIZ ELEITORAL: THIAGO TRISTÃO LIMA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) VILSON JAIR BARBOSA-OAB 14857)
RESPONSÁVEL(S) : GIMINIANO DELAVECHIA ALVES (ADV(S) RENATO DE MENEZES ARAUJO-OAB 14678), GIOVANE DA ROSA
CARPES (ADV(S) VILSON JAIR BARBOSA-OAB 14857)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidárias, referentes ao exercício de 2018, do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do
Município de São Vicente do Sul/RS.
O Partido Político apresentou intempestivamente Declaração de Ausência de Movimentação, conforme documentos de fls. 02 a 21.
Publicado Edital nº 20/2019 visando dar publicidade à referida Declaração (fl. 33), transcorreu o prazo sem que houvesse impugnação por
qualquer interessado (fl. 35).
A unidade técnica emitiu o Parecer Conclusivo do Exame das Contas (fl. 38) recomendando pela aprovação com ressalvas devido à
intempestividade de apresentação, com base no inciso VIII, a, do artigo 45, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio manifestação pelo julgamento das contas como aprovadas com ressalvas (fls.
40/41), em consonância com o parecer conclusivo.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relato.
Decido.
Cuida-se de procedimento destinado à apreciação da prestação de contas anual – exercício 2018 – do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT, do Município de São Vicente do Sul/RS.
Sobre a matéria passou a incidir a Resolução TSE n.º 23.546/2017.
A referida Resolução regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096/95, – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos – e aplica-se no
âmbito da Justiça Eleitoral.
O partido apresentou as contas intempestivamente. Uma falha de natureza formal que, porém, não compromete a regularidade das contas.
Da análise dos autos, não foi constatada nenhuma irregularidade que comprometesse a integralidade das contas e, portanto, a Unidade
técnica concluiu pela regularidade das contas, bem como o Ministério Público em parecer.
ISSO POSTO, diante da ausência de impugnações e da manifestação favorável da análise técnica e do MPE, determino o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do Município de São Vicente do Sul/RS,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas com ressalvas, devido à intempestividade de apresentação, as respectivas
contas, consoante art. 45, inciso VIII, a da Resolução TSE n.º 23.546/2017 .
Publique-se.
Registre-se.
São Vicente do Sul, 02 de setembro de 2019
THIAGO TRISTÃO LIMA
Juiz Eleitoral da 069ª ZE
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74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 226/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 31-37.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016 - Eleições - Eleição Proporcional
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : JULIANO ROLIM (ADV(S) JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES-OAB 31738)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Recebo as contas, porém sem efeito suspensivo quanto ao julgado no processo 276-53.2016.6.21.0074, consoante art. 73, §2º, IV, da Res.
TSE 23.463/2015.
Providências pelo Cartório.
Alvorada, 29 de agosto de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 227/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-23.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : GERSON LUIZ DA SILVA, MARENILDA SILVA DE BORTOLI, JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM E RITA DE CÁSSIA
DOS SANTOS (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
Vistos.
Intimem-se os prestadores de contas para que se manifestem no prazo de 30 (trinta) dias, consoante art. 35, §3º, I, da Res. TSE 23.546/2017.
Alvorada, 29 de agosto de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 228/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 236-71.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : ANTONIO MARTIGNONI (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
Vistos.
Decorrido o prazo para embargos, sem aproveitamento, a AGU deverá se manifestar indicando as destinações dos valores bloqueados,
conforme códigos de recolhimento respectivos.
Prazo: 10 (dez) dias.
Intimem-se.
Alvorada, 29 de agosto de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 177/2019-75ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC 54-77.2019.6.21.0075
Prestação de Contas de Exercício Financeiro de 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata/RS
PARTIDO: Partido Democrático Trabalhista - PDT
Adv. João Carlos Schimitt OAB/RS 15624
Responsáveis: Julian Michelsen de Lima e Clayton Rigo
Adv. Genésio Rampon OAB/RS 35817
Rh.
Intima-se o órgão partidário e os responsáveis para que efetuem os esclarecimentos acerca das impropriedades apontadas no relatório Exame,
no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 72, § 4º da Resolução TSE 32.553/2017.
Nova Prata, 28 de agosto de 2019.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.
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76ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 045/2019 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-97.2016.6.21.0076
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DANILO OLIVEIRA DA SILVA-OAB 30.042)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO ADOLFO RITTER E ANTÔNIO CARLOS LUCAS (ADV(S) DANILO OLIVEIRA DA SILVA-OAB 30042), LINO
AUGUSTO DE NEGRI (ADV(S) LIZIANE BRUNNER-OAB 77622), JUAREZ VALDIR KAISER E PAULA CARINA LIMA
Vistos, etc.
1. Indefiro o pedido de extinção ou suspensão do processo formulado pelo Partido Democrático Trabalhista - PTD de Novo Hamburgo
na petição de fls. 410/412, uma vez que as disposições do art. 55-D da Lei nº 9.096/95, incluídas pela Lei nº 13.831/19, não se aplicam aos
processos de prestação de contas com decisão transitada em julgado, como no caso dos presentes autos, em que o trânsito ocorreu em
01/03/2018 (fls. 333);
2. Homologo o acordo de parcelamento de fls. 419/426, celebrado entre a AGU e o PDT de Novo Hamburgo e determino a comunicação ao
TRE para a suspensão da inscrição no Cadin, nos termos do art. 773-B, § 1º, inciso I da Consolição Normativa Judicial Eleitoral - CNJE;
3. Expeça-se ofício à instituição financeira para que proceda à devolução da quantia bloqueada à conta de origem, observado o detalhamento
de fls. 397.
Intimem-se.
D.L..
Novo Hamburgo, 30 de agosto de 2019
ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
Juiz Eleitoral da 076ª ZE

79ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 96/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-14.2014.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ALTEMIR DA SILVA RAMOS-OAB 100357 E LETÍCIA VIDIKIN RAMOS-OAB 106999)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ELONIR BIANCHINI, ZELI DE FATIMA ERBICE, EDY ELAINE SILVA DE BITTENCOURT, GASPAR GONÇALVES
PAINES, BRUNO GINDRI VIEIRA E DJALMO SOARES DA SILVA (ADV(S) ALTEMIR DA SILVA RAMOS-OAB 100357 E LETÍCIA VIDIKIN
RAMOS-OAB 106999), ALTEMIR DA SILVA RAMOS
Vistos.
Considerando-se o pedido das partes à fl. 269 para atualização do cálculo da dívida, bem como para que sejam contemplados possíveis
descontos legais no intuito de quitação integral do saldo devedor em apenas uma parcela, no prazo de 30 dias a contar da expedição da
respectiva guia, observando-se processar o cumprimento de sentença no interesse da parte credora, constituindo-se faculdade da referida
parte a concessão de descontos legais e do prazo postulados para o adimplemento do débito, determino a intimação da Procuradoria
Seccional da União, em Santa Maria/RS, para manifestação sobre a petição à fl. 269, no prazo de 15 dias úteis.
Quanto à petição da exequente à fl. 240, conforme já referido na decisão deste Juízo à fl. 242, permaneço sem analisá-la, por ora, uma vez
que demonstrada pelas partes a intenção expressa de quitação integral do débito.
Diligências legais.
Intimem-se.
São Francisco de Assis, 30 de agosto de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 167/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 31-16.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
PROCEDÊNCIA: São Pedro do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) FABIO LEANDRO MINELLO-OAB 42784)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE CLAUDIO FAGUNDES GOULART E CLAITO TATSCH (ADV(S) FABIO LEANDRO MINELLO-OAB 42784)
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Vistos etc.
Trata-se de requerimento de regularização apresentado pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de São Pedro do Sul, nos termos do art.83,
§1º, inc.II, da Resolução TSE n.23.553/2017, em virtude de suas contas relativas às Eleições Gerais de 2018 terem sido julgadas como não
prestadas.
O examinador nomeado manifestou-se em parecer conclusivo (fls.21/21v) pela desaprovação das contas.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral que também opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
A matéria submete-se ao previsto na Lei 9.504/97 e é regulamentada pela Resolução TSE n.23.553/2017.
O examinador designado apontou as seguintes falhas: a)Omissão na entrega da prestação de contas parciais (art.50, II e §4º, da Res. TSE
23.553/17); b) Intempestividade na entrega da prestação de contas final (art.52, caput e §1º, da Res. TSE 23.553/17); e c) Ausência de
abertura de conta bancária específica para movimentar recursos de campanha (art.10, §2º, da Res. TSE 23.553/17).
O exame constatou também que o órgão partidário não recebeu recursos do Fundo Partidário nem do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e, ainda, que a Justiça Eleitoral não recebeu nenhum extrato bancário oriundo das instituições financeiras, conforme prevê o art.15
da Res. TSE 23.553/17.
A conclusão do exame técnico foi pela desaprovação das contas ante a gravidade das falhas apontadas, principalmente a última, pois
inviabiliza a aferição da movimentação de recursos.
Na esteira do resultado do exame técnico, então, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Inicialmente, registra-se que o presente processo não constitui prestação de contas de fato pois o requerente já foi julgado omisso naquela
obrigação, conforme sentença proferida nos autos do processo PC 57-48.2018.6.21.0081, cujo trânsito em julgado se deu em 25.01.2019. Por
tal razão, não cabe aqui aprovar ou desaprovar o que já foi julgado não prestado. Aqui se cuida da regularização da inadimplência do
requerente perante esta Justiça Eleitoral e a suspensão das consequências daí decorrentes.
Quanto às falhas apontadas, tenho que ficou comprovado que o requerente não movimentou recursos financeiros de outra natureza pois as
instituições financeiras não repassaram nenhum extrato bancário a esta Justiça Eleitoral, o que leva a conclusão de que sequer conta bancária
o requerente possuiu no período examinado. Do mesmo modo, o exame técnico constatou que o requerente não recebeu recursos públicos do
Fundo Partidário ou do Fundo de Campanha.
É de se registrar que esses tópicos já foram objeto de análise justamente no processo PC 57-48.2018.6.21.0081 que julgou as contas como
não prestadas, conforme o art.52, §6º, inc.III, da Res. TSE 23.553/17. Não cabe, portanto, reexame de coisa julgada uma vez que o fim
buscado pelo art.83, §1º, inc.II, da Resolução TSE n.23.553/2017 é permitir que as sanções decorrentes da omissão não se perpetuem.
Assim, considerando que não houve o recebimento de nenhum tipo de recurso no período em exame, considero cumpridos os requisitos do
art.83, §2º, inc.V, da Resolução TSE n.23.553/2017, permitindo a regularização do órgão partidário.
Em face do exposto, DEFIRO o requerimento de regularização do PTB de São Pedro do Sul, referente à prestação de contas relativas às
Eleições Gerais de 2018, para retirar sua condição de inadimplente junto à Justiça Eleitoral e restabelecer o direito ao recebimento de recursos
do Fundo Partidário, bem como reverter a suspensão da anotação do órgão partidário perante esta justiça especializada.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comunique-se ao TRE-RS a regularização da situação do órgão partidário e, aos diretórios nacional e estadual, a
cessação do impedimento ao recebimento de quotas do Fundo Partidário, se por outro motivo não estiverem suspensas.
Tudo cumprido, arquive-se.
São Pedro do Sul, 02 de setembro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-34.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra Funda
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PT - BARRA FUNDA (ADV(S) JAQUELI DA SILVEIRA-OAB 86539)
RESPONSÁVEL(S) : CLOVIS BATISTELLA E ELENIR DOS SANTOS GNOATTO (ADV(S) JAQUELI DA SILVEIRA-OAB 86539)
Em cumprimento ao despacho da fl. 56, notifico o órgão partidário e os responsáveis para que cumpram as diligências apontadas no exame
das contas das fls. 69/70 no prazo de 30 (trinta) dias.
O interessado poderá obter o inteiro teor do documento junto ao Cartório Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral, sito à rua João Tesser, nº 702, bairro
Vila Maria, Sarandi-RS.
Sarandi, 02 de setembro de 2019
Wellerson Cioglia Júnior,
Chefe de Cartório da 083ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-86.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PT - SARANDI (ADV(S) EDERVAL OSMAR LAUER-OAB 83008)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIONOR ALBERTO LORINI E CELSO ROBERTO JACOBSEN GRANDO (ADV(S) EDERVAL OSMAR LAUEROAB 83008)
Em cumprimento ao despacho da fl. 70, notifico o órgão partidário e os responsáveis para que cumpram as diligências apontadas no exame
das contas das fls. 82 no prazo de 30 (trinta) dias.
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O interessado poderá obter o inteiro teor do documento junto ao Cartório Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral, sito à rua João Tesser, nº 702, bairro
Vila Maria, Sarandi-RS.
Sarandi, 02 de setembro de 2019
Wellerson Cioglia Júnior,
Chefe de Cartório da 083ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-71.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
RESPONSÁVEL(S) : ALEX MILANI, VANDERLEI WOLFART E MARCOS RUBENICH (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
Em cumprimento ao despacho da fl. 76, notifico o órgão partidário e os responsáveis para que cumpram as diligências apontadas no exame
das contas das fls. 88/89 no prazo de 30 (trinta) dias.
O interessado poderá obter o inteiro teor do documento junto ao Cartório Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral, sito à rua João Tesser, nº 702, bairro
Vila Maria, Sarandi-RS.
Sarandi, 02 de setembro de 2019
Wellerson Cioglia Júnior,
Chefe de Cartório da 083ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-56.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) SAUL MARIO MATTEI-OAB 71756)
RESPONSÁVEL(S) : EIDER WILLERS MILANI E CLEBER BADIN (ADV(S) SAUL MARIO MATTEI-OAB 71756)
Em cumprimento ao despacho da fl. 73, notifico o órgão partidário e os responsáveis para que cumpram as diligências apontadas no exame
das contas das fls. 83/85 no prazo de 30 (trinta) dias.
O interessado poderá obter o inteiro teor do documento junto ao Cartório Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral, sito à rua João Tesser, nº 702, bairro
Vila Maria, Sarandi-RS.
Sarandi, 02 de setembro de 2019
Wellerson Cioglia Júnior,
Chefe de Cartório da 083ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 143/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-41.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RICARDO MERTEN E LEO JOSE SIMON (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
Em cumprimento ao despacho da fl. 72, notifico o órgão partidário e os responsáveis para que cumpram as diligências apontadas no exame
das contas das fls. 83/85 no prazo de 30 (trinta) dias.
O interessado poderá obter o inteiro teor do documento junto ao Cartório Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral, sito à rua João Tesser, nº 702, bairro
Vila Maria, Sarandi-RS.
Sarandi, 02 de setembro de 2019
Wellerson Cioglia Júnior,
Chefe de Cartório da 083ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 144/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-26.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRE BARP E GILSON AUGUSTO FRITZEN (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
Em cumprimento ao despacho da fl. 74, notifico o órgão partidário e os responsáveis para que cumpram as diligências apontadas no exame
das contas das fls. 85/86 no prazo de 30 (trinta) dias.
O interessado poderá obter o inteiro teor do documento junto ao Cartório Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral, sito à rua João Tesser, nº 702, bairro
Vila Maria, Sarandi-RS.
Sarandi, 02 de setembro de 2019
Wellerson Cioglia Júnior,
Chefe de Cartório da 083ª ZE.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-11.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra Funda
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) LUIZ CARLOS GHISSELLI JUNIOR-OAB 84835)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS GHISSELLI JUNIOR E RUDIMAR ANTONIO PELLENZ (ADV(S) LUIZ CARLOS GHISSELLI JUNIOROAB 84835)
Em cumprimento ao despacho da fl. 91, notifico o órgão partidário e os responsáveis para que cumpram as diligências apontadas no exame
das contas das fls. 107/109 no prazo de 30 (trinta) dias.
O interessado poderá obter o inteiro teor do documento junto ao Cartório Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral, sito à rua João Tesser, nº 702, bairro
Vila Maria, Sarandi-RS.
Sarandi, 02 de setembro de 2019
Wellerson Cioglia Júnior,
Chefe de Cartório da 083ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-93.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) RENAN SALAMI DEBASTIANI-OAB 92320)
RESPONSÁVEL(S) : JOAO ROBERTO PIAIA, LUIZ CARLOS LUCIETTO E NILTON DEBASTIANI (ADV(S) RENAN SALAMI DEBASTIANIOAB 92320)
Em cumprimento ao despacho da fl. 89, notifico o órgão partidário e os responsáveis para que cumpram as diligências apontadas no exame
das contas das fls. 103/105 no prazo de 30 (trinta) dias.
O interessado poderá obter o inteiro teor do documento junto ao Cartório Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral, sito à rua João Tesser, nº 702, bairro
Vila Maria, Sarandi-RS.
Sarandi, 02 de setembro de 2019
Wellerson Cioglia Júnior,
Chefe de Cartório da 083ª ZE.

85ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 021/2019.
A Excelentíssima Senhora Doutora Marilde Angélica Webber Goldschmidt, MM. Juíza Eleitoral da 85ª Zona, Torres, Circunscrição do Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
PROCESSO: PC nº 122-31.2018.6.21.0085 - Protocolo nº 36.494/2018.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, intima o Sr. ÉVERSON PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº
710.849.750-68 e TE nº 0660 2764 0400, cujo local de residência é desconhecido, conforme termos de Certidão do Oficial de Justiça a fl. 31,
para que tenha ciência dos termos da sentença de fls.13/13v, datada de 27 de novembro de 2018, proferida nos autos do processo PC nº 12231.2018.6.21.0085 – Protocolo nº 36.494/2018 que julgou não prestadas as contas relativas ao exercício de 2017 do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB de Arroio do Sal, e determinou a suspensão da anotação do registro do órgão de direção municipal.
OBJETO: Intimação do Tesoureiro do PSDB – 45 – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de Arroio do Sal:
PSDB – 45 – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
TESOUREIRO: ÉVERSON PEREIRA DOS SANTOS
(TE nº 0660 2764 0400 e CPF nº 710.849.750-68)
Endereço: Local desconhecido e incerto.
PRAZO: Prazo de 72 (setenta e duas) horas para suprir a omissão pela agremiação, nos termos da alínea b, do §1º, do art. 745 da CNJE; sob
as penas do art. 48, Resolução TSE nº 23.464/2015.
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.
Torres-RS, 28 de agosto de 2019.
Eu, Marcelo Claírton da Silva Bittencourt, Chefe de Cartório Substtituto da 85ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILDE ANGÉLICA WEBBER GOLDSCHMIDT,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 017/2019.
A Doutora Marilde Angélica Webber Goldschmidt, Juíza Eleitoral da 85ª Zona de Torres-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 Manoel José de Matos
Pereira, 176, em Torres, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 48 e §§ e, em atendimento ao disposto no art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do
Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, relativos ao Pleito de 2018, dos seguintes partidos
políticos:
Número do Processo
Partido Político / Município
155-21.2018.6.21.0085
PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA / DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
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163-95.2018.6.21.0085
PDT - 12 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO / MORRINHOS DO SUL
171-72.2018.6.21.0085
MDB - 15 – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO / TORRES
169-05.2018.6.21.0085
PT – 13 – PARTIDO DOS TRABALHADORES / TORRES
183-86.2018.6.21.0085
PSB – 40 – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO / TRES CACHOEIRAS
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
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.
Torres-RS, 29 de agosto de 2019.
Eu, Marcelo Clairton da Silva Bittencourt, Chefe de Cartório Substituto da 85ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILDE ANGÉLICA WEBBER GOLDSCHMIDT,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 018/2019
A Doutora Marilde Angélica Webber Goldschmidt, Juíza Eleitoral da 85ª Zona de Torres-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 Manoel José de Matos
Pereira, 176, em Torres, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 742, III, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral, a Prestação de Contas de Campanha do candidato realtiva às Eleições de 2012.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do seguinte candidato de TORRES/RS:
Número do Processo Candidato / Partido Político
Classe
23-27.2019.6.21.0085 ELISANDRA ROSA CARDOSO – VEREADOR – PCdoB
Pet
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
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.
Torres-RS, 26 de agosto de 2019.
Eu, Marcelo Clairton da Silva Bittencourt, Chefe de Cartório Substituto da 85ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILDE ANGÉLICA WEBBER GOLDSCHMIDT,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 019/2019.
A Doutora Marilde Angélica Webber Goldschmidt, Juíza Eleitoral da 85ª Zona de Torres-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 Manoel José de Matos
Pereira, 176, em Torres, 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, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Prestação de Contas dos órgãos partidários do Exercício Financeiro de 2018.
Número do Processo
Partido Político / Município
77-90.2019.6.21.0085
PRB - 10 – PARTIDO REPULICANO BRASILEIRO / ARROIO DO SAL
85-67.2019.6.21.0085
PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA / DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
88-22.2019.6.21.0085
PT - 13 - PARTIDO DOS TRABALHADORES / MAMPITUBA
89-07.2019.6.21.0085
PTB - 14 - PARTIDO TRABGALHISTA BRASILEIRO / MAMPITUBA
91-74.2019.6.21.0085
PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA / MORRINHOS DO SUL
97-81.2019.6.21.0085 MDB - 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO / TORRES
95-14.2019.6.21.0085 PSB - 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO / TRÊS CACHOEIRAS
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Torres-RS, 26 de agosto de 2019.
Eu, Marcelo Claírton da Silva Bittencourt, Chefe de Cartório Substtituto da 85ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILDE ANGÉLICA WEBBER GOLDSCHMIDT,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 020/2019.
A Doutora Marilde Angélica Webber Goldschmidt, Juíza Eleitoral da 85ª Zona de Torres-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 Manoel José de Matos
Pereira, 176, em Torres, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.464/15, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Prestação de Contas dos órgãos partidários do Exercício Financeiro de 2017.
Número do Processo
Partido Político / Município
108-13.2019.6.21.0085 PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA / MORRINHOS DO SUL
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.
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, 03 de Setembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 164, Página: 60

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.
Torres-RS, 28 de agosto de 2019.
Eu, Marcelo Claírton da Silva Bittencourt, Chefe de Cartório Substtituto da 85ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILDE ANGÉLICA WEBBER GOLDSCHMIDT,
Juíza Eleitoral.

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 327/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 125-56.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) VANDERLEI RODRIGUES DE MATOS-OAB 107473)
RESPONSÁVEL(S) : CLENIO ANTONIO DA SILVA E SUELLEM DOS SANTOS (ADV(S) VANDERLEI RODRIGUES DE MATOS-OAB
107473)
Vistos.
Nos termos do §1º do art. 72 da Resolução TSE n. 23.553/2017, intime-se o partido para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, quanto às
diligências requeridas.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 30 de agosto de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 328/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 86-59.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÕES 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV (ADV(S) MARCELO DE MORAES BRIZOLA-OAB 90337)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO RIBAS SEMELER E FRANCIELE LISOT (ADV(S) MARCELO DE MORAES BRIZOLA-OAB 90337)
Vistos.
Nos termos do §1º do art. 72 da Resolução TSE n. 23.553/2017, intime-se o partido para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, quanto às
diligências requeridas.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 30 de agosto de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 15-19.2016.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - ANÁLISE DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUIZ ELEITORAL: MAX AKIRA SENDA DE BRITO
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ALEXANDRE TAKEO SATO-OAB 40859, GUILHERME DE MAGALHÃES
TRINDADE-OAB 70803 E JOÃO CACILDO PRZYCZYNSKI-OAB 27242)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ TADEU MIRANDA, EDITH DUARTE DA SILVA, UÉVERSON COSTA ALVES E STELLA MARLI VIGNOCHI
Vistos.
A União peticionou requerendo a inscrição do diretório de Esteio do Partido dos Trabalhadores - PT, no CADIN, em razão do não recolhimento
do débito nos termos da decisão judicial transitada em julgado em 25/10/2018.
Compulsando os autos verifico que realmente não foi realizado o pagamento do referido débito no prazo concedido (fl. 515), e, ainda, que a
União já ingressou com o Cumprimento de Sentença (fl. 527 e ss.).
Nos termos do art. 61, §2º, da Resolução 23.546/2017, o pedido é cabível.
"Art. 61. Transcorrido o prazo previsto na alínea b do inciso I do caput do art. 60, sem que tenham sido recolhidos os valores devidos, a
Secretaria Judiciária do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve encaminhar cópia digital do processo à Advocacia-Geral da União (AGU), para
que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, mediante a apresentação de petição de cumprimento de sentença, nos
termos do Código de Processo Civil (CPC).
§ 1º A AGU pode adotar medidas extrajudiciais para a cobrança do crédito previamente à instauração da fase de cumprimento de sentença,
bem como propor a celebração de acordo com o devedor, nos termos da legislação em vigor.
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§ 2º Esgotadas as tentativas de cobrança extrajudicial do crédito, a AGU deve solicitar à Secretaria de Administração do Tribunal ou ao
Cartório Eleitoral que proceda à inscrição do devedor e/ou devedores solidários no Cadin e apresentar petição de cumprimento de sentença ao
juízo eleitoral, instruída com memória de cálculo atualizada".
Diante do exposto, determino a inscrição do PARTIDO DOS TRABALHADORES, Diretório Municipal de Esteio (CNPJ n. 92.932.383/0001-54),
no CADIN.
Encaminhem-se cópia da presente decisão ao TRE-RS, para a efetivação da medida.
Intimem-se.
Esteio, 30 de agosto de 2019
MAX AKIRA SENDA DE BRITO
Juiz Eleitoral da 097ª ZE

98ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 98 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-78.2019.6.21.0098
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO
PROCEDÊNCIA: Garibaldi
JUIZ ELEITORAL: GÉRSON MARTINS DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) FERNANDA CHISINI-OAB 112.840)
RESPONSÁVEL(S) : ELISANDRO ANTONIO CASTRO - PRESIDENTE E CARLO MOSNA - TESOUREIRO (ADV(S) FERNANDA CHISINIOAB 112.840)
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Partidárias Anuais do exercício de 2018, do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO de BOA VISTA DO SUL,
apresentadas tempestivamente.
Publicados Editais, prazos transcorreram sem impugnação.
Em 22 de agosto de 2019, foi emitido parecer técnico no qual a servidora recomenda a “aprovação das contas” (fls. 84).
O Ministério Público Eleitoral, corroborando o parecer, manifesta-se pela aprovação (fl. 85).
É o relatório. Passo a decidir.
Foram apresentados todos os documentos exigidos pela Resolução do TSE nº 23.546/2017, não sendo constatado nenhuma irregularidade ou
impropriedade, uma vez que os valores declarados nas planilhas são uniformes e se comprovam nos extratos bancários, refletindo a
movimentação financeira e patrimonial do partido.
Diante do exposto, DECIDO PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL (exercício 2018), do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de Boa Vista do Sul, de acordo com art. 46, I da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.
Garibaldi, 30 de agosto de 2019
GÉRSON MARTINS DA SILVA
Juiz Eleitoral da 098ª ZE

103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 228/2019 - 103ª ZE/RS
Classe Pet – Processo n. 0000038-39.2019.6.21.0103
Interessados: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Tupanci do Sul/RS, Valdecir José Bernardi e Suzana Padilha de Lima (ADV.:
Cassio Sturm Soares, OAB/RS 114.303), Roberto Balzan e Adilson Balzan (ADV.: Cassio Sturm Soares, OAB/RS 114.303)
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Acolho o exame das contas.
Intime-se o partido, na pessoa de seu procurador, por meio do DEJERS, para manifestação sobre o exame da prestação de contas, fls. 62-63,
no prazo de 30 (trinta) dias.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas, e não havendo mais diligências, à unidade técnica para apresentação do Parecer
Conclusivo.
Emitido o parecer conclusivo, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer sobre as contas, no prazo de 15 (quinze) dias.
Dil.
São José do Ouro, 29 de agosto de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral da 103ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 229/2019 - 103ª ZE/RS
Classe Pet – Processo n. 0000039-24.2019.6.21.0103
Interessados: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Tupanci do Sul/RS, Valdecir José Bernardi e Suzana Padilha de Lima (ADV.:
Cassio Sturm Soares, OAB/RS 114.303), Roberto Balzan e Adilson Balzan (ADV.: Cassio Sturm Soares, OAB/RS 114.303)
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Acolho o exame das contas.
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Intime-se o partido, na pessoa de seu procurador, por meio do DEJERS, para manifestação sobre o exame da prestação de contas, fls. 62-63,
no prazo de 30 (trinta) dias.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas, e não havendo mais diligências, à unidade técnica para apresentação do Parecer
Conclusivo.
Emitido o parecer conclusivo, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer sobre as contas, no prazo de 15 (quinze) dias.
Dil.
São José do Ouro, 29 de agosto de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral da 103ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 230/2019 - 103ª ZE/RS
Classe Pet – Processo n. 0000040-09.2019.6.21.0103
Interessados: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Tupanci do Sul/RS, Valdecir José Bernardi e Suzana Padilha de Lima (ADV.:
Cassio Sturm Soares, OAB/RS 114.303), Roberto Balzan e Adilson Balzan (ADV.: Cassio Sturm Soares, OAB/RS 114.303)
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Acolho o exame das contas.
Intime-se o partido, na pessoa de seu procurador, por meio do DEJERS, para manifestação sobre o exame da prestação de contas, fls. 62-63,
no prazo de 30 (trinta) dias.
Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas, e não havendo mais diligências, à unidade técnica para apresentação do Parecer
Conclusivo.
Emitido o parecer conclusivo, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer sobre as contas, no prazo de 15 (quinze) dias.
Dil.
São José do Ouro, 29 de agosto de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral da 103ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 231/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-63.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB
60915)
RESPONSÁVEL(S) : WILSON POLETTO E HELIO CARNIEL (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB de São José do Ouro/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
Publicado o Edital n. 15/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, bem como encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls. 73-77).
Expedido o Relatório Preliminar de Exame (fls. 78), do qual a parte foi intimada para complementar a documentação, apresentando petição e
documento (fls. 82-83).
O órgão técnico emitiu o Relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 85-88), apontando impropriedades e diligências a serem realizadas.
O juízo acolheu o exame (fls. 90), determinando a intimação do partido, que apresentou a manifestação de fls. 93-94.
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas (fls. 96-96v).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral, em parecer, opinou pela aprovação das contas (fl. 99-99v).
O prazo para alegações finais decorreu in albis (fls. 103). O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ratificando sua manifestação
anterior, no sentido da aprovação das contas (fls. 105-105v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Movimento Democrático Trabalhista – MDB de São José do Ouro/RS, referente ao exercício financeiro de
2018.
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE n.
23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
O exame da prestação de contas apontou divergência entre o CPF vinculado a algumas doações, informado no Demonstrativo de
Contribuições Recebidas, com aquele indicado nos extratos bancários. Intimada a se manifestar, a agremiação partidária apresentou
justificativa, acompanhada de documentação (fls. 93-94), sanando o defeito apontado, conforme os termos do parecer conclusivo de fls. 9696v.
Desta forma, tanto a unidade técnica, como o Ministério Público Eleitoral, entenderam que as formalidades e os limites legais foram
observados pelo prestador de contas, sem o apontamento de qualquer irregularidade ou impropriedade.
Assim, observadas pelo prestador de contas as normas da Resolução TSE n. 23.546/2017, é caso de aprovação das contas, nos termos do
artigo 46, inciso I, que assim dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: I – pela aprovação, quando estiverem
regulares.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de São José do Ouro/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018, com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 30 de agosto de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE

107ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 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
I – RELATÓRIO
Trata-se de procedimento instaurado para apurar a omissão de prestação das contas partidárias do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB de Inhacorá-RS, relativas ao exercício de 2018.
Conforme a informação de fl. 02, o partido e seus responsáveis não apresentaram suas contas no prazo legal, e, regularmente citados (fls. 03
e 04), deixaram de se manifestar.
Do mesmo modo, foram intimados os responsáveis para apresentarem procuração constituindo advogado, sob pena de revelia (fls. 11, 12 e
16). Mais uma vez os dirigentes partidários quedaram-se inertes e a pena de revelia foi decretada por esta julgadora (fl.18).
Foi juntado o extrato bancário retirado do Sistema de Prestação de Contas Anual (fl. 20) e o relatório de recibos utilizados (fl. 21).
A Unidade Técnica se manifestou através de relatório, certificando a inexistência de movimentação financeira, doações de repasse ou
distribuição de recursos do fundo partidário envolvendo a agremiação e opinando pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 22).
O Ministério Público Eleitoral, do mesmo modo, emitiu parecer opinando que as contas fossem julgadas não prestadas (fls. 24).
Vieram conclusos os autos.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica foi feita de acordo com as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Nos termos do art. 32 da Lei 9.096/95, os partidos políticos estão obrigados a prestar contas, anualmente a Justiça Eleitoral, até o dia 30 de
abril do ano subsequente.
Os órgãos partidários municipais continuam obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que não tenham movimentado recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme o art. 28 §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O partido supracitado e os responsáveis financeiros, mesmo após intimação, não apresentaram sua documentação contábil, mantendo a
omissão quanto à prestação.
Ademais, não existem nos autos elementos que justifiquem a omissão, tornando-se imperioso o julgamento na forma da alínea "a", inciso IV,
do artigo 46 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, com base no art. 46, IV, "a", da Res. TSE n.º 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB de Inhacorá-RS, relativas ao exercício 2018 e aplico a sanção prevista no art. 48, caput, da resolução supracitada,
determinando a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Não obstante, deixo de determinar a suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal em virtude da Liminar deferida
parcialmente na ADI n. 6032 "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal, seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as contas não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente do procedimento específico de
suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Após o trânsito, intimem-se, nos termos do art. 60, I, “a”, da Res. TSE n. º 23.546/2017, os órgãos nacional e estadual do partido para que
promovam a imediata suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário.
Intime-se o Ministério Público da presente decisão, para que tome as providências cabíveis para suspensão de registro.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Santo Augusto, 30 de agosto de 2019
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE

108ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 62/2019 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-56.2019.6.21.0108
DIREITO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Sapucaia do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA PINTO GOEDERT
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASIELEIRO - PTB, RAFAEL STROHER (PRESIDENTE) E HEITOR LUIZ ANGNES
(TESOUREIRO) (ADV(S) VINICIUS POLANCZYK-OAB 56956)
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Vistos.
Na esteira do exame da prestação de contas (fls. 71 e 72), intime-se o órgão partidário, na pessoa de seu procurador, nos termos do art. 35, §
3º, I, da Resolução 23.456/17, para que apresentem os documentos faltantes, necessários ao exame das contas, no prazo de 30 (trinta) dias.
Diligências legais.
Sapucaia do Sul, 30 de agosto de 2019
ANDRÉIA PINTO GOEDERT
Juíza Eleitoral da 108ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 63/2019 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-40.2019.6.21.0108
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Sapucaia do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA PINTO GOEDERT
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - SAPUCAIA DO SUL/RS (ADV(S) JOSÉ LUIZ TASSINARI-OAB 33474)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON LUIZ PORTILHO E BASÍLIO DA SILVA JUNIOR (ADV(S) JOSÉ LUIZ TASSINARI-OAB 33474)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas Partidárias do Partido dos Trabalhadores - PT, do Município de Sapucaia do Sul, referente ao exercício
financeiro de 2018.
Publicado edital nº18/2019, não houve impugnação, conforme certidão de fl. 64-V.
Realizados os Relatórios de Exame e o Parecer Conclusivo, sugerindo a aprovação das contas (fls. 66-71 e 73).
Em parecer, opinou o Ministério Público Eleitoral pela aprovação (fl. 75) .
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas partidárias, exercício financeiro de 2018, oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores – PT do Município de
Sapucaia do Sul.
Foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas. O processo foi
apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
No mesmo sentido foi o parecer ministerial.
Nos termos do art. 46, I, da Resolução 23.546/2017, estando regulares as contas, cabe sua aprovação.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO as contas do Partido dos Trabalhadores - PT, do Município de Sapucaia do Sul, referentes ao exercício financeiro de
2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Procedidos aos lançamentos de praxe, baixe-se e arquive-se.
Sapucaia do Sul, 02 de setembro de 2019
ANDRÉIA PINTO GOEDERT
Juíza Eleitoral da 108ª ZE

124ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 046/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 40-77.2018.6.21.0124
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna - Eleiçoes
Gerais 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CARMELO CARUSO JUNIOR (ADV(S) AUGUSTO VIEIRA STRÖMDAHL-OAB 88234)
Rh. Vistos.
Acolho o parecer ministerial.
Defiro o pedido do denunciado para que realize os demais pagamento a partir do dia 10/09/2019.
Intime-se.
Diligências legais.
Alvorada, 29 de agosto de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 047/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-94.2018.6.21.0124
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHOS - PT (ADV(S) MARCUS VINICIUS DOS SANTOS THIAGO-OAB 58200)
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RESPONSÁVEL(S) : CRISTIANO SCHUMACHER DA LUZ E CLAUDIO DA SILVA LEANDRO (ADV(S) MARCUS VINICIUS DOS SANTOS
THIAGO-OAB 58200)
Rh. Vistos.
Intime-se as partes para que se manifestem acerca da certidão de fl. 226, no prazo de 03 (três) dias.
Diligências legais.
Alvorada, 29 de agosto de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 048/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-80.2012.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B, GILBERTO DE
MOURA PEREIRA-OAB 55233 E MARCEL LUIS HANAUER-OAB 75099)
Mantenho a decisão atacada pelos fundamentos já expostos. A teor do artigo 265, do Código Eleitoral, recebo a petição como recurso eleitoral.
Intime-se a parte executada para apresentar contra-razões, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos ao TRE/RS.
Alvorada, 29 de agosto de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 049/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 146-15.2013.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) VALMOR DE FREITAS JÚNIOR-OAB 60539)
Mantenho a decisão atacada pelos fundamentos já expostos. A teor do artigo 265, do Código Eleitoral, recebo a petição como recurso eleitoral.
Intime-se a parte executada para apresentar contra-razões, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos ao TRE/RS.
Alvorada, 29 de agosto de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-04.2013.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233 E MARCEL LUIS
HANAUER-OAB 75099)
Mantenho a decisão atacada pelos fundamentos já expostos. A teor do artigo 265, do Código Eleitoral, recebo a petição como recurso eleitoral.
Intime-se a parte executada para apresentar contra-razões, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos ao TRE/RS.
Alvorada, 29 de agosto de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 143-60.2013.6.21.0124
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) VALMOR DE FREITAS JÚNIOR-OAB 60539)
Mantenho a decisão atacada pelos fundamentos já expostos. A teor do artigo 265, do Código Eleitoral, recebo a petição como recurso eleitoral.
Intime-se a parte executada para apresentar contra-razões, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos ao TRE/RS.
Alvorada, 29 de agosto de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
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128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 119//2019 - 128ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-70.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (ADV(S) GABRIELA ENGERS-OAB 83236)
RESPONSÁVEL(S) : RUBENS MARCON ASTOLFI E GUILHERME SOUTO CALHERRAO (ADV(S) GABRIELA ENGERS-OAB 83236)
Vistos.
Indefiro o pedido dilação de prazo, considerando que o partido teve 30 (trinta) dias para manifestação em relação ao Exame da Prestação de
Contas, prazo suficiente em conformidade o art. 35, §3º, I, da Resolução TSE 23.546/2017. Ainda, não foi apresentada comprovação da data
em que o partido requereu os extratos à instituição financeira e que esta não os fornece em 30 (trinta) dias. Por fim, haverá nova possibilidade
de manifestação quando da emissão do Parecer Conclusivo.
Intimem-se.
Em 30/08/2019
Ana Cristina Frighetto Crossi,
Juíza Eleitoral da 128ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-04.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB (ADV(S) FLAVIO BENVEGNÚ JUNIOR-OAB 38856)
RESPONSÁVEL(S) : CLAIR SALETE LANG E JACÓ CARDOSO (ADV(S) FLAVIO BENVEGNÚ JUNIOR-OAB 38856)
Vistos.
Em 11/02/2019, foi apresentada Declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício de 2018 pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB de Passo Fundo/RS, não elaborada no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA.
Intimados, partido e responsáveis (fl. 10), sob pena de as contas serem julgadas não prestadas, quedaram-se silentes.
Realizadas 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 que requereu intimação pessoal do partido e responsáveis (fl. 16). Deferida e realizada nova
intimação das partes, via telefone, manteve-se a inércia (fls. 18 a 20 e 28).
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pelo julgamento das contas como NÃO PRESTADAS (fl. 29).
Após, foram intimadas as partes da abertura do prazo de 3 (três) dias, para manifestação sobre as informações e os documentos apresentados
no processo, correndo o prazo "in albis"(fl. 38).
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
Decido.
O Partido e seus responsáveis foram devidamente intimados para apresentar as contas do exercício de 2018 utilizando o Sistema de
Prestação de Contas Anual - SPCA, em conformidade com a Resolução TSE 23.546/2017, deixando decorrer o prazo legal, in albis, sem
adotar os procedimentos exigíveis. A documentação acostada aos autos demonstra a 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, da
Resolução TSE n. 23.546/2017).
No caso dos autos, mesmo devidamente intimados do dever de apresentar as contas com observância dos preceitos definidos, 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 Renovador
Trabalhista Brasileiro – PRTB de Passo Fundo, relativas ao exercício de 2018, DETERMINANDO a suspensão do recebimento de novas
quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Deixo de determinar a suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção municipal em virtude da Liminar deferida parcialmente na ADI
n. 6032 "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal, seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal
penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente do procedimento específico de suspensão de
registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995."
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comunique-se, aos diretórios nacional e estadual do partido político, a decisão proferida nos autos e 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.
Após, arquivem-se.
Passo Fundo, 30 de agosto de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-62.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE PASSO FUNDO/RS (ADV(S) LEANDRO BUSSOLOTTO-OAB 53855)
RESPONSÁVEL(S) : PATRIC CAVALCANTI, ALEXANDRE HAEFFENER DE MELLO, ADEMIR JOSÉ MORAES DOS SANTOS, RODOLFO
SILVA BOITA E CRISTIAM THANS (ADV(S) LEANDRO BUSSOLOTTO-OAB 53855)
Vistos.
Intimem-se as partes para manifestação em relação ao Exame da Prestação de Contas do exercício de 2018, no prazo de 30 (trinta) dias.
Em 27/08/2019.
Passo Fundo, 30 de agosto de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 46-13.2019.6.21.0007
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUIZ ELEITORAL: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL - BAGÉ/RS
RESPONSÁVEL(S) : MARIO CESAR DE MELLO PINHEIRO E JOSE MARIO BENITEZ GOMES (ADV(S) MÁRIO CESAR DE MELLO
PINHEIRO-OAB 77466)
Vistos.
Compulsando os autos verifiquei que o diretório municipal está inativo.
Assim, intime-se o diretório estadual do partido, bem como seus representantes para que constituam procurador nos autos, sob pena de
revelia, caso em que deverão correr todos os atos processuais independemente de intimação ou ciência.
Oficie-se a Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, solicitando o endereço do presidente e tesoureiro do diretório
estadual.
Diligências legais.
Bagé, 02 de setembro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-06.2019.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ELÓI PAULO SIQUEIRA CURSINO-OAB 86189)
RESPONSÁVEL(S) : KATIA DENISE REIS DUARTE, DANILO NUNES PORTELA E JOÃO DOMINGOS CARDOSO RODRIGUES (ADV(S)
ELÓI PAULO SIQUEIRA CURSINO-OAB 86189)
Visto.
Defiro o pedido de prorrogação de prazo de 05 (cinco) dias.
Intimem-se.
Diligências legais.
Bagé, 02 de setembro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

148ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 035/2019
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Kotlinsky Renner, MM. Juiz Eleitoral 148ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, em Erechim, 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 de Exercício e o Balanço Patrimonial relativos à Prestação de
Contas Anual – Exercício Financeiro 2018, do diretório municipal abaixo elencado.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, do seguinte partido político:
- Progressistas – PP – Município de Campinas do Sul.
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PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Erechim, 02 de setembro de 2019.
Eu, Geazi Alexsandro Freire Soares, Chefe de Cartório da 148ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Alexandre Kotlinsky Renner,
Juiz Eleitoral da 148ª ZE.

150ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 52/2019 - 150 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 51-91.2019.6.21.0150
REQUERIMENTO - DIREITO ELEITORAL - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELO EMPREGADOR QUANTO À CONCESSÃO DE
FOLGAS AO MESÁRIO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Capão da Canoa
JUÍZA ELEITORAL: AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO
REQUERENTE(S) : SIMCCX - SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE CAPÃO DA CANOA E XANGRI-LÁ E JULIANO DA SILVA RIBEIRO
DOS SANTOS (ADV(S) JOÃO MARCELO DA CRUZ-OAB 61772 E MARCELO JORGE DIAS DA SILVA-OAB 71048A)
REQUERIDO(S) : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS
Vistos.
Trata-se de petição do SIMCCX – SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE CAPÃO DA CANOA E XANGRI-LÁ, alegando o descumprimento pela
Prefeitura Municipal de Capão da Canoa (empregadora) quanto à concessão de folgas ao servidor JULIANO DA SILVA RIBEIRO DOS
SANTOS, que trabalhou como mesário nas Eleições 2018.
Informa, ainda, que a Prefeitura de Capão da Canoa instaurou contra o referido servidor um Processo Administrativo Disciplinar – PAD, em
face de supostas faltas injustificadas.
Por fim, pede que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis.
Acostou procuração e documentos (fls. 03/69).
Era o que cabia relatar.
Inicialmente, cumpre destacar que as folgas a que os mesários fazem jus devem ser gozadas mediante prévio acordo com o empregador.
Com efeito, compete ao juiz eleitoral resolver a controvérsia na hipótese de ausência de acordo entre as partes quanto à compensação,
aplicando as normas previstas na legislação, consoante dispõe o art. 3º da Resolução TSE. 22.747/2008.
Referida norma conduz à ideia de uma atuação prévia da Justiça Eleitoral, quando não há acordo sobre a compensação ou, principalmente, no
caso de negativa da fruição das folgas. Contudo, não é este o caso do autos.
Analisando a manifestação do sindicato e a documentação acostada, verifica-se que a controvérsia reside no fato de o mesário (servidor da
prefeitura) ter ou não acertado previamente com sua chefia a fruição dos dias.
Penso, inclusive, que o processo administrativo disciplinar tenha sido instaurado justamente para apurar a ocorrência ou não do acordo prévio
entre o servidor e sua chefia.
Portanto, não cabe à Justiça Eleitoral imiscuir-se na questão procedimental interna corporis da Prefeitura de Capão da Canoa, matéria
eminentemente administrativa, que se encontra à margem da competência desta Especializada.
Cumpre salientar que, antes do ajuizamento da presente Petição, a questão já fora submetida à 150ª Zona Eleitoral, via Ouvidoria do TRE-RS,
encaminhada pelo Sr. Juliano da Silva Ribeiro dos Santos, sendo respondida pelos servidores do Cartório Eleitoral nos seguintes termos:
Prezado Juliano,
É inegável que os mesários têm direito às folgas decorrentes dos dias de convocação pela Justiça Eleitoral.Os eleitores nomeados para
compor as mesas receptoras de votos, as mesas receptoras de justificativa e as juntas eleitorais, além dos requisitados para auxiliar os
trabalhos, serão dispensados do serviço pelo dobro de dias de convocação, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo
de salário, vencimento ou qualquer outra vantagem.Esse benefício foi instituído pelo art. 98 da Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pelas
Resoluções-TSE nos 22.424/2006, 22.747/2008 e 23.554/2017.No entanto, s.m.j., o gozo das folgas deve ser previamente acordado com o
empregador e, na hipótese de ausência de acordo entre as partes quanto à compensação, caberá ao juiz eleitoral resolver a controvérsia.Não
parece ser esta a situação descrita por vossa senhoria.Pelo que compreendemos, o senhor já usufruiu as folgas e a discussão seria em
relação ao fato de ter havido acordo prévio ou não.Seria importante que o senhor tivesse como comprovar o acordo prévio com o empregador
para gozo das folgas, por exemplo, o pedido protocolado junto ao setor competente da prefeitura (empregador) e a respectiva decisão.Em
relação a prova do referido acordo prévio, não vemos de que forma Justiça Eleitoral poderia auxiliá-lo.Não obstante as observações acima,
vossa senhoria poderá submeter o caso à apreciação do Juiz Eleitoral através de petição escrita a ser protocolada junto ao Cartório da 150ª
Zona Eleitoral.Atenciosamente,150ª Zona Eleitoral.
Corroboro a resposta formulada, no sentido de que não cabe a esta especializada pronunciamento a posteriori da fruição das folgas.
Outrossim, poderão os requerentes, se assim entenderem, ajuizar ação própria no juízo competente.
Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta da Justiça Eleitoral para julgamento do feito, determinando o seu arquivamento.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Capão da Canoa, 30 de agosto de 2019
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO
Juíza Eleitoral da 150ª ZE
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162ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 038/2019
O Doutor ASSIS LEANDRO MACHADO, Juiz Eleitoral da 162ª Zona de Santa Cruz do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves, 760, em
Santa Cruz do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. do art. 59 e §1º da Resolução
TSE n. 23.553/17, a Prestação de Contas relativa às Eleições Gerais 2018, dos órgãos partidários municipais.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas Eleitoral, Eleições Gerais 2018, dos seguintes partidos políticos:
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do município de Vale Verde/RS.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério público ou qualquer outro
interessado, a apresentação de impugnação que deve ser formulada em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS, e
afixado no local de costume.
Santa Cruz do Sul-RS, 03 de setembro de 2019.
Eu, Luiz Claudio Costa, Chefe de Cartório da 162ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ASSIS LEANDRO MACHADO,
Juiz Eleitoral.

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 66/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
Processo nº 78-03.2017.6.21.0164
Classe PC (Prestação de Contas)
Partes:
PARTIDO LIBERAL (PL) DE PELOTAS. ADV: Lucas Couto Lazari - OAB-RS 84.482.
Responsáveis:
Paulo Ferndando Curi Estima e Cristian Marciano Kuster. ADV: Sandra Regina Bergmann Schneider. OAB/RS 90.079.
R.h.
Proceda-se à retificação da autuação, de forma que conste a denominação atual do partido, consoante informação de fl. 173.
Após, intime-se o partido acerda do despacho de 162, na pessoa do advogado constituido à fl. 172.
(Despacho de fl. 162: INTIMEM-SE as partes interessadas, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo 15 (quinze) dias, efetuem o
recolhimento do valor integral do débito de fl. 158, com atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, através de GRU a ser disponibilizada pelo Cartório Eleitoral, ou requeiram o seu parcelamento, para dar cumprimento à
decisão de fl. 158, com base na Resolução TSE n. 23.546/17, art. 60, I "b" e na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 13. Transcorrido o prazo
sem comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Secretaria Judiciária para que promova as medidas necessárias
para a cobrança.)
Em 28/08/2019.
BENTO FERNANDES DE BARROS JUNIOR JUIZ ELEITORAL
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