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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PET N. 55-64.2018.6.21.0021 - PROTOCOLO: 42.537/2018
Município: Colinas e Bom Retiro do Sul - Zona: 21ª
Espécie: Requerimento – Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos – Propaganda Irregular –
Eleições 2018 – Pedido de Providências
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 21ª Zona Eleitoral de
Estrela, 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. 31 e 33, foram apreendidos uma bandeira, um adesivo e mais materiais de propaganda 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 21ª Zona de Estrela para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PC N. 64-65.2013.6.21.0000 PROTOCOLO: 328442013
RELATOR(A): RAFAEL DA CÁS MAFFINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2012 - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
REGIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
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Executado(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (Adv(s) João Affonso da Camara Canto OAB/RS 12.393 e Lieverson Luiz
Perin OAB/RS 49.740)
Vistos.
1. O pedido de alienação do automóvel localizado via RENAJUD e penhorado à folha 568, um GM Monza GL 1996 placas IEY0916, comporta
acolhimento (fl. 663). Nada obstante o bem tenha sido penhorado primeiramente nos autos de outro processo, tratando-se de feito também
eleitoral em tramitação neste Tribunal (PC 1226-03, da relatoria do Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga), a credora permanece sendo a
União. A síntese da tramitação processual daqueles autos e a prova da constrição judicial nele realizada acompanham a presente decisão.
2. Por esta decisão, fica o executado intimado de sua nomeação como fiel depositário do veículo em questão, cadastrado no endereço R. Félix
da Cunha n. 311, Porto Alegre/RS, CEP 90570-001, conforme detalhamento em anexo.
3. Entretanto, deixo, por ora, de dar início aos procedimentos de alienação e determino a intimação da exequente para declinar, no prazo de 15
(quinze) dias corridos, o valor do bem, conforme cotação de mercado, comprovando-os por meio de pesquisas realizadas nos órgãos oficiais
ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, de acordo com o art. 871, inc. IV, do CPC, e informar, caso seja diverso do
constante dos autos, o endereço de localização do veículo.
4. Após a exequente cumprir a determinação contida no item 3, intime-se o executado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, inclusive quanto ao valor da avaliação provisória e ao endereço atualizado do bem, nos termos do art. 525, § 11º, do CPC.
5. Confirmada a localização do veículo e escoado o prazo do devedor, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e demais atos em
relação ao veículo de propriedade da parte executada, onde quer que se encontre, a ser cumprido por oficial de justiça.
6. Se o veículo não for localizado naquele endereço ou em outro do executado constante nos autos, insira-se restrição de circulação do
sistema RENAJUD e dê-se vista à exequente de todo o processado para manifestação do prosseguimento pretendido à execução no prazo de
15 (quinze) dias corridos.
7. Juntem-se os documentos que acompanham a presente decisão, ficando a assessoria autorizada a firmar os atos necessários ao
cumprimento.
Publique-se e dê-se ciência ao ilustre Relator da PC 1226-03, Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga.
Porto Alegre, 2 de setembro de 2019.
Des. Eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos,
Relator Substituto.
PROCESSO CLASSE: PC N. 2110-90.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 429972014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO
Interessado(s): JEFFERSON OLEA HOMRICH, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14147 (Adv(s) Jose Edmir Espindola Barboza OAB/RS
24.257 e Paulo Renato Gomes Moraes OAB/RS 9.150)
Vistos.
Em resposta ao despacho da fl. 332, a UNIÃO assim se manifestou (fl. 337):
"(¿) concorda com a suspensão do feito por 90 dias para que o executado possa adimplir a sua dívida desde que o valor a ser vertido pelo
devedor para fins de quitação seja o montante informado na petição de fls. 310/311, ou seja, R$ 5.085,89, conforme discriminado no cálculo de
fls. 312/316."
Intime-se o Executado JEFFERSON OLEA HOMRICH para que se manifeste sobre a resposta da UNIÃO (fl. 337).
Com a resposta do Executado, remetam-se os autos novamente à AGU, conforme solicitado à fl. 337.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO 0603614-43.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603614-43.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO, ELEICAO 2018 ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO DEPUTADO FEDERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX FABIANE SILVEIRA MENEZES - RS95247
Vistos.
Arxibauer Rodrigues Moncorvo, alegando dificuldades na utilização do SPCEWEB, peticiona requerendo dilação de prazo para substituição de
seu contador, com vistas à apresentação das contas por meio do referido sistema e entrega da mídia correspondente no protocolo deste
Tribunal (ID 4082483).
Analisando os autos, verifico que já foram concedidas diversas oportunidades ao requerente para que transmitisse, de modo correto, as suas
contas eleitorais (ID 2716383, 2835833, 3076183, 3355583), as quais restaram preclusas por inércia do requerente.
Assim, tendo em vista que a tramitação do presente feito já se arrasta por oito meses em face da desídia do candidato, e, em
especial, considerando os princípios que regem o processo eleitoral, em especial o da celeridade, indefiro o pedido.
Intimem-se.
Após, retornem conclusos.
Diligências legais.
Porto Alegre, 3 de setembro de 2019.
Des. ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PET N. 50-76.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 206102016
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: REQUERIMENTO - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO LIBERAL - PL (Adv(s) José Ademir Tedesco Bueno OAB/RS 86.082 e Lucas Couto Lazari OAB/RS 84.482)
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Vistos.
Dê-se vista ao Executado para que se manifeste sobre a contraproposta da União (fls. 269-273).
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.

Pautas
PROCESSO: 0603532-12.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603532-12.2018.6.21.0000 - Embargos de declaração
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Canoas
Polo Ativo: REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CANOAS Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON LUIS
KOSSMANN - RS47301, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS25419, OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO - RS30847
Polo Passivo: REQUERIDO: HERBERT POERSCH, PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CANOAS Advogados do(a)
REQUERIDO: LUCIA LIEBLING KOPITTKE - RS14201, GUSTAVO MORGENTAL SOARES - RS71228, RAFAEL MORGENTAL SOARES RS105182 Advogado do(a) REQUERIDO: VALDIR FLORISBAL JUNG - RS59979B
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 09/09/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 5 de setembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.

Acórdãos
PROCESSO 0601998-33.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601998-33.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SILVIA LETICIA RODRIGUES DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, SILVIA LETICIA RODRIGUES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. PARECER TÉCNICO E MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. BAIXO PERCENTUAL. APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO DO MONTANTE IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
O art. 56, inc. II, al. ¿c¿, c/c o art. 63, ambos da Resolução TSE n. 23.553/17, estabelecem que as despesas realizadas com recursos do FEFC
devem ser comprovadas por meio de registros fiscais. No caso dos autos, ausente a demonstração dos gastos mediante documento idôneo,
impondo a determinação de recolhimento do valor equivalente ao Tesouro Nacional.
A falha corresponde a 0,52% do total de recursos movimentados. Aplicados os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
Aprovação com ressalvas.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0601999-18.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601999-18.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA DEPUTADO FEDERAL, BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO E MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL DESFAVORÁVEIS. IRREGULARIDADE RELATIVA
AOS REPASSES DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
FALHAS QUE REPRESENTAM 4,33 % DOS VALORES ARRECADADOS NA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DA QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. Das irregularidades. 1.1. Identificada a ausência dos documentos comprobatórios relativos às despesas, bem como dos respectivos
comprovantes de pagamento, efetuadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), em dissonância com o
previsto no art. 63 da Resolução TSE n. 23.553/17. 1.2. Devolução de cheque que não foi pago nem aparece registrado em Conciliação
Bancária. Caracterização da referida quantia como recurso de origem não identificada, pois o valor não transitou pela conta bancária, em
contrariedade com o disposto no art. 22, inc. I, da Resolução TSE n. 23.553/17.
2. Falhas que representam 4,06% do montante auferido em campanha. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim
de que as contas sejam aprovadas com ressalvas, consoante jurisprudência deste Tribunal. Recolhimento da quantia irregular ao Tesouro
Nacional.
3. Aprovação com ressalvas.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
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Edital
EDITAL N. 65/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 02.09.2019 os seguintes processos:
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1) Proc. Classe RE N. 4675 - Recurso Eleitoral - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de
Contas - de Comitê Financeiro. Procedência: Santana do Livramento. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Partido
Progressita - PP de Sant`Ana do Livramento (Adv(s) Nubem Aírton Souto Har-OAB OAB/RS 42.097). Decisão: “Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. EXAME DE CONTA BANCÁRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO. EQUÍVOCO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
INEXPRESSIVO. DESPROVIMENTO. 1. Equívoco do partido ao informar os dados das suas contas bancárias eleitorais a esta Especializada,
incluindo, entre eles, aqueles referentes à conta-corrente destinada à movimentação ordinária de recursos durante o exercício financeiro.
Eventuais falhas na contabilidade que não estejam relacionadas à campanha eleitoral deverão ser objeto de análise no âmbito do processo de
prestação de contas do exercício financeiro correspondente. 2. Omissão de despesa. Valor de irrisória expressividade econômica que, aliada à
boa fé da agremiação, permite a incidência dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de manter o juízo de aprovação com
ressalvas. 3. Provimento negado.
Relator: Rafael da Cás Maffini 2) Proc. Classe RE N. 805 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: D/C. Recorrente(s): Partido Socialista Brasileiro - PSB de Porto
Alegre (Adv(s) Luciano Manini Neumann-OAB OAB/RS 82.374 e Vanir de Mattos-OAB OAB/RS 32.692). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Decisão: “Por unanimidade, reconheceram a inconstitucionalidade do art 55-D da Lei n. 9.096/95 e, no mérito, deram provimento ao recurso,
para aprovar as contas com ressalvas e determinar o recolhimento do valor de R$ 1.750,00 ao Tesouro Nacional.”. Ementa: RECURSO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS
ADVINDOS DE FONTES VEDADAS. AUTORIDADE. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95.
INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 13.488/17 COM RELAÇÃO A PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES. BAIXA REPRESENTATIVIDADE
DA IRREGULARIDADE FRENTE AO TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO. APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DA QUANTIA IMPUGNADA AO TESOURO NACIONAL. AFASTADA A SANÇÃO DE MULTA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO. 1. Postulada, pelo procurador da parte, durante a sustentação oral, a aplicação do art. 55-D
da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19. Pedido não conhecido pelo Relator. Em posterior voto-vista, foi reconhecida, por
unanimidade, a inconstitucionalidade formal e material do aludido dispositivo, uma vez que a proposta legislativa veio desacompanhada de
estimativa de impacto orçamentário, além de afrontar aos princípios da prestação de contas, da moralidade administrativa e da integridade
legislativa. 2. Contas desaprovadas em razão do recebimento de recursos oriundos de fonte vedada. Doação efetuada por ocupante de cargo
de diretor geral junto ao Tribunal de Justiça Militar, detentor de poderes de chefia e direção e enquadrado no conceito de autoridade pública,
conforme art. 12, inc. IV e §1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. 3. Duplo tratamento jurídico das doações de pessoas físicas exercentes de
cargos de chefia e direção na Administração Pública, em decorrência de sucessão legislativa. Devido ao fato de a Lei n. 13.488/17 ter entrado
em vigor no dia 06.10.2017, cumpre aplicar, em relação às contribuições anteriores a esta data, a redação original do art. 31 da Lei dos
Partidos Políticos, bem como as prescrições do art. 12, inc. IV e § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, as quais vedavam as contribuições
ainda que provenientes de filiados a partidos políticos. Todavia, as contribuições realizadas a partir de 06.10.2017 devem observar o disposto
no art. 31, inc. V, da Lei n. 9.096/95 em sua nova redação, que ressalva a licitude dos auxílios pecuniários quando advindos de filiados a
partidos políticos. 4. O valor irregularmente recebido representa 2,1% do total da receita arrecadada no exercício financeiro, possibilitando o
juízo de aprovação com ressalvas. Circunstância que não afasta a devolução ao Tesouro Nacional do valor indevidamente recebido, conforme
estabelece o art. 14, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, afastando-se apenas a aplicação da multa, cabível somente nos casos de
desaprovação. Redução do valor a ser recolhido ao erário, em virtude de duas contribuições abrangidas pelas disposições da Lei n. 13.488/17.
5. Provimento.
Na sessão de 03.09.2019 os seguintes processos:
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1) Proc. Classe INQ N. 57392 - Inquérito - Cargo - Prefeito - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude.
Procedência: Ernestina. Investigado(s): Odir João Boehm. Decisão: “Por unanimidade, acolheram a promoção ministerial e determinaram o
arquivamento do feito.”. Ementa: INQUÉRITO. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA. ARQUIVAMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal adotou
novo posicionamento no sentido de limitar o foro por prerrogativa de função às hipóteses em que a prática delitiva ocorrer no exercício do
cargo e em decorrência de suas atribuições. Competência deste Regional para o inquérito, porquanto os fatos em tese configuram crime
eleitoral e um dos investigados ostenta a condição de prefeito. Pertinência entre os fatos alegados e as funções desempenhadas pelo
mandatário. 2. Postulado o arquivamento pelo próprio dominus litis da persecução criminal por ausência de subsídios mínimos para a
investigação e de justa causa para a denúncia. 3. Acolhida a promoção ministerial. Arquivamento.
Relator: Rafael da Cás Maffini 2) Proc. Classe RC N. 215 - Recurso Criminal - Agravo em Execução Penal - Conversão de Prestação de
Serviços em Prestação Pecuniária Ou em Fornecimento de Cestas Básicas. Procedência: Taquara. Agravante(s): Vandro da Silva (Adv(s) Julio
Cezar Garcia Junior-OAB OAB/RS 75.972 e Vinicius Felippe-OAB OAB/RS 93.503). Agravado(s): Ministério Público Eleitoral. Decisão: “Por
unanimidade, negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO CRIMINAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COMUNITÁRIOS EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OU EM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. INCABÍVEL A CUMULAÇÃO
DE DUAS PENAS DE IGUAL NATUREZA. INDEFERIMENTO. AUSENTE PREVISÃO LEGAL. CONFIGURA DEVER DO APENADO
ADEQUAR-SE À REPRIMENDA FIXADA NA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Compete ao juízo de conhecimento a verificação dos
requisitos legais, visando à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme parâmetros estabelecidos nos arts.
44 e 59 do Código Penal. 2. A jurisprudência, a partir das disposições estabelecidas no art. 148 da Lei de Execução Penal, passou a admitir a
possibilidade do juízo da execução alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito, a fim de ajustá-las às condições pessoais
do condenado, diante da comprovação da real impossibilidade de cumprimento, em vista das especificidades do caso concreto. 3. O Superior
Tribunal de Justiça considera incabível, entretanto, a cumulação de duas penas restritivas de direito de igual natureza, em se tratando de
condenação à pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, exatamente a hipótese postulada nos presentes autos,
sob pena de violação ao disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal. 4. Configura dever do apenado adaptar-se à reprimenda fixada na
condenação, para usufruir do direito à substituição da pena privativa de liberdade. 5. Provimento negado.
Relator: Rafael da Cás Maffini 3) Proc. Classe RE N. 60482 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Candidato - Cargo - Prefeito Vice-Prefeito - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Santo Antônio do Palma. Recorrente(s): Luiz Cesar Rinaldi e
Fernando Spolti (Adv(s) Elias Campelo Martins-OAB OAB/RS 77.338). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, afastaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS. PREFEITO E VICEPREFEITO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA REJEITADA. MÉRITO. DOAÇÕES ADVINDAS
DE PESSOAS JURÍDICAS. FONTE VEDADA. QUANTIA NÃO CONTABILIZADA NAS CONTAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DA QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO. 1. Afastada a preliminar de
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nulidade da prova. Utilização de planilha produzida em autos de ação de investigação judicial eleitoral. Interceptações telefônicas obtidas por
intermédio de prova emprestada considerada lícita. Observado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Pacífica a jurisprudência que
admite o emprego de prova emprestada, não havendo razão para que se indefira o seu aproveitamento em sede de prestação de contas. 2. É
vedado aos candidatos receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro procedente de pessoas jurídicas. Art. 25
da Resolução TSE n. 23.463/15. Considerando que o valor não foi contabilizado nas contas, mas constatado nos autos de ação de
investigação judicial eleitoral que apurou o uso de caixa-dois na campanha, a quantia foi enquadrada como recurso de origem não identificada,
com fundamento no art. 26 da Resolução TSE n. 23.463/15. Recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. Provimento negado.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 05.09.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PET N. 85-76.2018.6.21.0158 - PROTOCOLO: 43.639/2018
Município: Porto Alegre - Zona: 158ª
Espécie: Requerimento – Provocação do Poder de Polícia – Eleições Gerais 2018 – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que foi apresentada, via aplicativo Pardal, denúncia de propaganda eleitoral do então candidato a deputado federal Rubens
Goldenberg (PSL) em bem público, sob a forma de cartazes justapostos ao lado de uma escola. Tendo este ficado como suplente, o Juízo
Eleitoral da 158ª Zona reconheceu a ilicitude da propaganda e declinou da competência para aplicação de multa ao TRE-RS.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial, a despeito de reconhecer indícios de irregularidade, não ser possível saber tratar-se de bem público ou particular, bem como o
decurso do prazo para ajuizamento de Representação, requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 158ª Zona de Porto Alegre para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 50-87.2018.6.21.0103- PROTOCOLO: 41.814/2018
Município: São José do Ouro - Zona: 103ª
Espécie: REPRESENTAÇÃO – DE BUSCA E APREENSÃO - Propaganda Política – Propaganda Eleitoral Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
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 103ª Zona Eleitoral de São
José do Ouro/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. 17, foram encontrados panfletos, santinhos, bandeiras e adesivos, os quais foram devidamente apreendidos. Posteriormente,
foram os autos encaminhados 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 103ª Zona de São José do Ouro para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 119-98.2018.6.21.0110 - PROTOCOLO: 42.291/2018
Município: Tramandaí - Zona: 110ª
Espécie: Requerimento – Propaganda Política Partidária – Pedido de Providências – Eleições 2018
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 110ª Zona Eleitoral de
Tramandaí, 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, fl. 103, foram localizados bandeiras, folders, panfletos, santinhos, cartazes e outros mais, no Diretório
Municipal na Av. Fernandes Bastos, n. 2268. Este material ficou retido no respectivo cartório eleitoral. 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 110ª Zona de Tramandaí para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI - Presidente do TRE-RS.
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PROCESSO CLASSE: PET N. 58-73.2018.6.21.0003- PROTOCOLO: 42.120/2018
Município: Marcelino Ramos - Zona: 003ª - Gaurama Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
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 003ª Zona Eleitoral de
Gaurama/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, fls. 20 e 21, não foram encontrados materiais e nem localizadas pessoas naquelas circunstâncias. Posteriormente, foi
determinado pelo juízo a quo a remessa dos autos ao TRE/RS, os quais foram encaminhados 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 003ª Zona de Gaurama para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 57-52.2018.6.21.0015- PROTOCOLO: 41.916/2018
Município: Carazinho - Zona: 015ª
Espécie: DENÚNCIA - Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
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 015ª Zona Eleitoral de
Carazinho/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. 16, não foram encontrados materiais e nem localizadas pessoas naquelas circunstâncias. Posteriormente, foi determinado
pelo juízo a quo a remessa dos autos ao TRE/RS, os quais foram encaminhados 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 015ª Zona de Carazinho para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 25-81.2018.6.21.0036 - PROTOCOLO: 38.118/2018
Município: Quaraí - Zona: 036ª Espécie: Petição para o Exercício do Poder de Polícia – 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 – Pedido de Providências – Busca e Apreensão
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 036ª Zona Eleitoral de
Quaraí/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. 14, foram encontrados materiais, os quais foram devidamente apreendidos. Posteriormente, foram encaminhados os 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 036ª Zona de Quaraí para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 36-21.2018.6.21.0098 - PROTOCOLO: 40.415/2018
Município: Garibaldi- Zona: 98ª – Garibaldi/RS
Espécie: REQUERIMENTO - Propaganda Política – Propaganda 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 98ª Zona Eleitoral de
Garibaldi/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,
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apreensão destes materiais, se localizados, e a identificação das pessoas envolvidas. Conforme certidões emitidas pelo Oficial de Justiça que
atuou no caso, fls. 22 e 31, foram encontrados materiais, os quais foram devidamente apreendidos. 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 98ª Zona de Garibaldi para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602563-94.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602563-94.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARINA DA SILVA HERNANDEZ DEPUTADO ESTADUAL, CARINA DA SILVA HERNANDEZ
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS52671
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de CARINA DA SILVA HERNANDEZ, candidata ao cargo de deputado estadual,
com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, por ausência de comprovação de
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
A Res. TSE n. 23.553/2017, artigo 82, § 2º, dispõe acerca da incidência de juros moratórios e atualização monetária sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional quando houver reconhecimento das irregularidades em comento, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 2.122,67 (dois mil cento e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos),
conforme detalhamento do cálculo ID 4042233.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0603148-49.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603148-49.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VANDERLEI BORN CALDEIRA DEPUTADO ESTADUAL, VANDERLEI BORN CALDEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS067791
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de VANDERLEI BORN CALDEIRA, candidato ao cargo de deputado estadual,
com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, por ausência de comprovação de
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e recebimento de recursos de origem não
identificada.
Na Resolução TSE n. 23.553/2017 há previsão de incidência de juros moratórios e atualização monetária sobre os valores a serem recolhidos
ao Tesouro Nacional quando houver reconhecimento das irregularidades em comento, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 6.631,61 (seis mil e seiscentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos),
conforme detalhamentos de cálculo IDs 4042733 e 4042783.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602287-63.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602287-63.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JAINE FERNANDES DA COSTA DEPUTADO ESTADUAL, JAINE FERNANDES DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO
NEVES - RS072085
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de JAINE FERNANDES DA COSTA, candidata ao cargo de deputado estadual,
com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, por ausência de comprovação de
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Sexta-feira, 06 de Setembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 167, Página: 9

A Res. TSE n. 23.553/2017, artigo 82, § 2º, dispõe acerca da incidência de juros moratórios e atualização monetária sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional quando houver reconhecimento das irregularidades em comento, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 1.326,67 (mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos),
conforme detalhamento do cálculo ID 4040733.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: RE N. 136-16.2016.6.21.0172 PROTOCOLO: 1862872016
MUNICÍPIO: NOVO HAMBURGO ZONA: 172ª
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO
DAS CONTAS
Recorrente(s): RAFAEL GUSTAVO LUCAS (Adv(s) Danilo Oliveira da Silva OAB/RS 30.042)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos etc.
Trata o presente feito de processo de prestação de contas que resultou na desaprovação das contas de campanha de Rafael Augusto Lucas,
em que a matéria de fundo motivou o sobrestamento do feito até que processos com a mesma temática fossem apreciados no TSE.
Inicialmente o sobrestamento se deu por 90 dias, a contar de 06.03.2018 e após, com base em pedido formulado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, foi exarada nova determinação que manteve o sobrestamento até que houvesse decisão do TSE sobre o tema.
Consoante os termos da certidão retro e tendo em conta o julgamento e trânsito em julgado na Superior instância do processo 37376.2016.6.20.0052 do TRE-RN, que foi mencionado na petição da Procuradoria Regional Eleitoral, determino o levantamento do
sobrestamento com a remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para processamento do Recurso Especial.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: RE N. 48-10.2016.6.21.0032 PROTOCOLO: 242532016
MUNICÍPIO: PALMEIRA DAS MISSÕES ZONA: 32ª
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
2011 - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE PALMEIRA DAS MISSÕES e NEREU PIOVESAN (Adv(s) Nereu Piovesan
OAB/RS 43.277), MARINA DA SILVA
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos etc.
Trata o presente feito de processo de prestação de contas que resultou na desaprovação das contas de exercício financeiro de 2011 do
Partido dos Trabalhadores – PT de Palmeira das Missões, em que a matéria de fundo motivou o sobrestamento do feito até que processos
com a mesma temática fossem apreciados no TSE.
Inicialmente o sobrestamento se deu por 90 dias, a contar de 06.03.2018 e após, com base em pedido formulado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, foi exarada nova determinação que manteve o sobrestamento até que houvesse decisão do TSE sobre o tema.
Consoante os termos da certidão retro e tendo em conta o julgamento e trânsito em julgado na Superior instância do processo 37376.2016.6.20.0052 do TRE-RN, que foi mencionado na petição da Procuradoria Regional Eleitoral, determino o levantamento do
sobrestamento para que o Recurso Especial tenha sua admissibilidade analisada.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 10-45.2018.6.21.0123 - PROTOCOLO: 416662018
MUNICÍPIO: PEDRO OSÓRIO e CERRITO ZONA: 123ª
Espécie: REPRESENTAÇÃO
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que após representação eleitoral para o exercício do poder de polícia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral com
atribuição perante o Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Pedro Osório, foi deferida, 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, fl. 20, foram localizados 600 santinhos nos correios. Este material ficou retido no
respectivo cartório eleitoral pelo prazo de 60 dias. 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 123ª Zona de Pedro Osório para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
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Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 44-84.2018.6.21.0037- PROTOCOLO: 38.336/2018
Município: Rio Grande - Zona: 037ª
Espécie: REQUERIMENTO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
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 037ª Zona Eleitoral de Rio
Grande/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 documentos acostados aos autos pelo Oficial
de Justiça que atuou no caso, foram encontrados materiais de campanha, os quais foram devidamente apreendidos. Quanto ao pedido de
reconsideração do Partido, em que se compromete a adequar seu material para retirar o nome de Lula como candidato, o qual foi deferido pelo
Juízo de origem, comprovou-se seu cumprimento. Posteriormente, foram os autos encaminhados 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 037ª Zona de Rio Grande para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 57-88.2018.6.21.0003 - PROTOCOLO: 41.856/2018
Município: Viadutos - Zona: 03ª- Gaurama/RS
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
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 03ª Zona Eleitoral de
Gaurama/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 certidões emitidas pelo Oficial de Justiça que
atuou no caso, fls. 42v, 44, 45v, 47, 48v e 55, foram encontrados materiais, os quais foram devidamente apreendidos. 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 3ª Zona de Gaurama para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 19-65.2018.6.21.0039 - PROTOCOLO: 44.261/2018
Município: Rosário do Sul - Zona: 39ª
Espécie: Requerimento – Direito Eleitoral – Eleições – Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Propaganda Política – Propaganda
Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos – Derrame de Santinhos – Eleições 2018.
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que após informação apresentada pelo Chefe de Cartório da 39ª Zona, relatando o derrame de santinhos nos locais de
votação no primeiro turno das eleições de 2018, e do parecer do Ministério Público Eleitoral pela busca e apreensão de santinhos para evitar
novo derrame nos locais de votação de Rosário do Sul, foi deferida, no exercício do poder de polícia, a expedição do respectivo mandado de
busca e apreensão do material impresso, mormente, aquele 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. 22 a 23 e 25 a 28, foram localizadas
caixas de material de propaganda. Dentro deste material, foram devolvidas duas caixas de material gráfico apreendido em razão da ordem
exarada no Mandado de Segurança n. 0603383-16.2018.6 .21.0000. Os demais materiais ficaram retidos até o limite de 10 unidades de cada
exemplar no cartório eleitoral, sendo descartados ecologicamente o restante. Posteriormente, foi determinada a remessa dos autos a esta
Egrégia Corte Regional Eleitoral para as providências 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 39ª Zona de Rosário do Sul para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
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PROCESSO CLASSE: PET N. 87-46.2018.6.21.0158 - PROTOCOLO: 43.709/2018
Município: Porto Alegre - Zona: 158ª
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral Irregular – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que foi apresentada, via aplicativo Pardal, denúncia de propaganda eleitoral do então candidato a deputado estadual Sérgio
Bergonsi Turra (PP). De acordo com a denúncia, o candidato estaria “fazendo material de camapanha (sic) com concorrente da oposição, não
coligado nacionalmente” (fl. 03). Tendo este sido eleito, o Juízo Eleitoral da 158ª Zona determinou a remessa dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral.
Cumprida a determinação e remetidos os autos, por intermédio do TRE-RS, estes retornaram com petição pela qual entende aquele órgão
ministerial não ser possível o ajuizamento de Representação por decurso do prazo, requerendo, assim, o arquivamento do presente feito,
pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 158ª Zona de Porto Alegre para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 69-22.2018.6.21.0062 - PROTOCOLO: 45.758/2018
Município: Marau - Zona: 062ª
Espécie: ELEIÇÕES 2018 – DIREITO ELEITORAL – Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Banner/Cartaz/Faixa/ PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
Vistos.
Trata-se de Representação do Ministério Público Eleitoral perante o Juízo Eleitoral da 62ª Zona Eleitoral -Marau/RS, em que requer o Exercício
de Poder de Polícia para fins de recolhimento de material de propaganda contra o candidato Jair Bolsonaro, através de cartazes fixados na
área central de Marau, a qual foi deferida pela juíza eleitoral.
Os responsáveis pelos cartazes apresentaram Impugnação requerendo a total improcedência da representação, a qual foi indeferida. Após
expedidos mandados de notificação, os cartazes foram devidamente retirados das vias públicas conforme certidões do Oficial de Justiça
responsável às fls 45v, 55v e 58v.
Posteriormente, o Juízo da 062ª ZE determinou que fossem enviados os autos ao TSE para providências cabíveis o que resultou no Termo de
Recebimento de fl. 65, o qual indica ser o Processo Judicial Eletrônico – Pje a via para o prosseguimento da ação.
Os autos foram, portanto, digitalizados e passaram a integrar o Processo n. 0600020-84.2019.6.21.0000, o qual tramita no TSE e contém
manifestação do TRE-RS e da PRE, que nada requereu.
Isto posto, visto que o processo foi convertido em Processo Eletrônico, o arquivamento dos presentes autos físicos é medida que se impõe.
Remetam-se os autos à 062ª Zona de Marau para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: RE N. 43-87.2017.6.21.0020 PROTOCOLO: 171002017
MUNICÍPIO: SEVERIANO DE ALMEIDA ZONA: 20ª - ERECHIM
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
2016 - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SEVERIANO DE ALMEIDA (Adv(s) João Carlos Ceolin OAB/RS 59.294)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos etc.
Trata o presente feito de processo de prestação de contas que resultou na aprovação com ressalvas das contas de exercício financeiro de
2016 do Partido dos Trabalhadores – PT de Severiano de Almeida, em que a matéria de fundo motivou o sobrestamento do feito até que
processos com a mesma temática fossem apreciados no TSE.
Inicialmente o sobrestamento se deu por 90 dias, a contar de 06.03.2018 e após, com base em pedido formulado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, foi exarada nova determinação que manteve o sobrestamento até que houvesse decisão do TSE sobre o tema.
Consoante os termos da certidão retro e tendo em conta o julgamento e trânsito em julgado na Superior instância do processo 37376.2016.6.20.0052 do TRE-RN, que foi mencionado na petição da Procuradoria Regional Eleitoral, determino o levantamento do
sobrestamento para que o Recurso Especial tenha sua admissibilidade analisada.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 40-68.2018.6.21.0030 - PROTOCOLO: 42.091/2018
Município: Seberi - Zona: 030ª
Espécie: Direito Eleitoral – Propaganda Ilegal – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que houve denúncias, por meio do aplicativo Pardal, contra Frederico Cantori Antunes (PP), então candidato a deputado
estadual, por utilização de carro de som em alto volume e de banners com dimensões acima das permitidas, instalados em bens públicos. O
Juízo Eleitoral da 30ªZona determinou a apreensão do material e, posteriormente, a remessa ao Ministério Público Eleitoral e ao Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
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Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, estes retornaram com petição na qual entende aquele órgão
ministerial não ser possível “qualquer persecução dos fatos objetos deste expediente” (fl. 27), requerendo, assim, o arquivamento do presente
feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 030ª Zona de Santana do Livramento para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 133-82.2018.6.21.0110 - PROTOCOLO: 46.877/2018
Município: Imbé - Zona: 110ª
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral Irregular – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral por meio da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta nos autos que, após denúncia formulada via aplicativo Pardal e apresentada ao Juízo Eleitoral da 110ª Zona – Tramandaí/RS, o
Ministério Público Eleitoral enviou o processo a este Tribunal para fins de análise da ocorrência ou não de eventual propaganda eleitoral
irregular.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial não mais ser possível efetuar qualquer persecução acerca dos fatos e objetos deste expediente, visto que transcorrido o prazo final
para interposição de Representação, requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 110ª Zona – Tramandaí/RS para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 35-50.2018.6.21.0158 - PROTOCOLO: 38.922/2018
Município: Porto Alegre - Zona: 158ª
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral Irregular – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que a Secretaria de Controle Interno do TRE-RS notificou o Juízo Eleitoral da 158ª Zona sobre possível irregularidade em
propaganda eleitoral do então candidato a deputado estadual Jeterson Reis Martins (PSB), a saber: distribuição de panfletos sem fazer constar
o nome da coligação. O juiz determinou a notificação do candidato, partido e coligação por via eletrônica, para que suspendessem a
distribuição. Não houve manifestação das partes, tendo sido determinado o envio dos autos, para ciência, ao Ministério Público Eleitoral, que
por sua vez requereu a remessa à Procuradoria Regional Eleitoral, o que foi deferido pelo juiz.
Remetidos os autos, por intermédio do TRE-RS, estes retornaram com petição pela qual entende aquele órgão ministerial não ser possível o
ajuizamento de Representação por decurso do prazo, requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 158ª Zona de Porto Alegre para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 146-34.2018.6.21.0158 - PROTOCOLO: 43.369/2018
Município: Porto Alegre - Zona: 158ª
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral Irregular – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que foi apresentada, via aplicativo Pardal, denúncia de propaganda eleitoral do então candidato a deputado estadual Sérgio
Dilnei Motta Halfen (PSB), sob a forma de panfleto em papel A4 sem constar o CNPJ e a tiragem. Tendo este ficado na condição de suplente,
o Juízo Eleitoral da 158ª Zona determinou a remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Cumprida a determinação e remetidos os autos, por intermédio do TRE-RS, estes retornaram com petição na qual entende aquele órgão
ministerial, a despeito de reconhecer indícios de irregularidade, não ser possível o ajuizamento de Representação por decurso do prazo,
requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 158ª Zona Eleitoral de Porto Alegre para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 82-22.2018.6.21.0094 - PROTOCOLO: 47.805/2018
Município: Frederico Westphalen - Zona: 94ª
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral – Em Faixa de Domínio de Rodovias Públicas, Bem de Uso Comum do Povo
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o retorno dos autos à origem para os devidos fins.
Consta dos autos que após petição apresentada pelo Ministério Público Eleitoral da 94ª Zona Eleitoral, foi deferida, no exercício do poder de
polícia, a expedição de mandado de busca e apreensão de cartazes espalhados nas margens das rodovias que dão acesso a URI, a UFSM, e
ao campus universitário do CESNORS. Conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça que atuou no caso, fl. 11-v, não foram localizados
propagandas eleitorais nos locais indicados, diante das fortes chuvas que tornaram os papéis colados ilegíveis.
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Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial já não terem mais medidas a serem tomadas tanto no âmbito civil quanto no criminal, requerendo, assim, o retorno dos autos à
origem.
Remetam-se os autos à 94ª Zona de Frederico Westphalen para os devidos fins.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: RE N. 653-96.2016.6.21.0050 PROTOCOLO: 1560272016
MUNICÍPIO: GENERAL CÂMARA ZONA: 50ª - SÃO JERÔNIMO
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO
DAS CONTAS
Recorrente(s): JOÃO RODRIGUES DA SILVA (Adv(s) Alexandre Brito Severo OAB/RS 26.145)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos etc.
Trata o presente feito de processo de prestação de contas que resultou na desaprovação das contas de campanha de João Rodrigues da
Silva, em que a matéria de fundo motivou o sobrestamento do feito até que processos com a mesma temática fossem apreciados no TSE.
Inicialmente o sobrestamento se deu por 90 dias, a contar de 06.03.2018 e após, com base em pedido formulado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, foi exarada nova determinação que manteve o sobrestamento até que houvesse decisão do TSE sobre o tema.
Consoante os termos da certidão retro e tendo em conta o julgamento e trânsito em julgado na Superior instância do processo 37376.2016.6.20.0052 do TRE-RN, que foi mencionado na petição da Procuradoria Regional Eleitoral, determino o levantamento do
sobrestamento com a remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para processamento do Recurso Especial.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N.46-79.2018.6.21.0158 - PROTOCOLO: 39.512/2018
Município: Porto Alegre - Zona: 158ª
Espécie: Requerimento - PROVOCAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA INERENTE À ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que o Ministério Público Eleitoral provocou o Poder de Polícia da Justiça Eleitoral em face da candidata ao senado Carmen
Zoleike Flores Inacio (PSL), por propaganda eleitoral em bem público, devido à colagem de um adesivo de propaganda eleitoral em uma placa
de trânsito. Inicialmente, o Juízo Eleitoral da 158ª Zona entendeu não haver provas e determinou o arquivamento do feito. Após diligência, o
MPE peticionou apresentando fotografias, ensejando a determinação, pelo juiz, de notificação da candidata, por via eletrônica, para que
procedesse à remoção do material. Não houve manifestação da candidata e os autos foram remetidos, para ciência, ao MPE, tendo este
requerido o envio à Procuradoria Regional Eleitoral, o que foi deferido pelo juiz.
Remetidos os autos, por intermédio do TRE-RS, estes retornaram com petição pela qual entende aquele órgão ministerial, a despeito de
reconhecer indícios de irregularidade, não ser possível o ajuizamento de Representação por decurso do prazo, requerendo, assim, o
arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 158ª Zona de Porto Alegre para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 26-92.2018.6.21.0092 - PROTOCOLO: 42.271/2018
Município: Herval - Zona: 092ª – Arroio Grande/RS
Espécie: Representação – DIREITO ELEITORAL – Partidos Políticos – Propaganda Política
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 092ª Zona Eleitoral de
Arroio Grande/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. 15, 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 092ª Zona de Arroio Grande para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
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PROCESSO CLASSE: PET N. 50-54.2018.6.21.0017 - PROTOCOLO: 41.333/2018
Município: Cruz Alta - Zona: 17ª – Cruz Alta/RS
Espécie: Eleição 2018 – Eleições - Propaganda Política – Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos – PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
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 17ª Zona Eleitoral de Cruz
Alta/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, fls. 24, foram encontrados materiais, os quais foram devidamente apreendidos. 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 17ª Zona de Cruz Alta para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 84-91.2018.6.21.0158 - PROTOCOLO: 43.638/2018
Município: Porto Alegre - Zona: 158ª
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral Irregular – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que foram apresentadas, via aplicativo Pardal, denúncias de propaganda eleitoral do então candidato a deputado federal
Darci Pompeo de Matos (PDT) em bem público. Tendo este sido eleito, o Juízo Eleitoral da 158ª Zona reconheceu a ilicitude da propaganda e
declinou da competência para aplicação de multa ao TRE-RS.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial, a despeito de reconhecer indícios de irregularidade, não ser possível a oferta de Representação no expediente por decurso do
prazo para ajuizamento, requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 158ª Zona de Porto Alegre para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PET N. 28-54.2018.6.21.0127 - PROTOCOLO: 44.235/2018
Município: Giruá - Zona: 127ª
Espécie: Propaganda Política – Propaganda Eleitoral Irregular – Pedido de Providências
Vistos.
Trata-se de petição formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral através da qual requer o arquivamento do presente feito.
Consta dos autos que o Ministério Público Eleitoral encaminhou mensagem ao Whatsapp do Cartório Eleitoral com fotos das fachadas de
comitês eleitorais contendo possível propaganda irregular. O Juízo Eleitoral da 127ª Zona determinou a notificação dos diretórios para a
remoção do conteúdo (fls. 06 e 07). A pedido, o processo foi enviado ao TRE-RS.
Tendo os autos sido remetidos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, retornaram os mesmos com petição na qual entende aquele órgão
ministerial, a despeito de reconhecer indícios de irregularidade, não ser possível a oferta de Representação no expediente por decurso do
prazo para ajuizamento, requerendo, assim, o arquivamento do presente feito, pedido este que acolho.
Remetam-se os autos à 127ª Zona de Giruá para arquivamento naquela unidade.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 208/2019
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 NÚMERO
CARGO/COMISSÃO DIÁRIAS
Daniel
Wobeto, 2,5
Secretário
de
Tecnologia
da

DE VALOR
UNITÁRIO
R$ 420,00

ADICIONAL

VALOR BRUTO

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

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

- R$ 103,40

R$ 1.282,60
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Informação (CJ-3)
TOTAL:

R$ 1.386,00

-R$ 103,40

R$ 1.282,60

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília/DF
16-9-2019 a 18-9-2019
I Fórum de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral SEGINFO/JE, a ser realizado nos
dias 17 a 18-9-2019.
MOTIVO:
Proc.: 0006768-43.2019.6.21.8000.
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 03-9-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 209/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

Bonzanini,

4,5

R$ 560,00

R$ 2.520,00

Desembargador André Luiz Planella
Villarinho, Corregedor Regional Eleitoral do
TRE-RS

3,5

R$ 560,00

R$ 1.960,00

Desembargador Eleitoral Miguel Antônio
Silveira Ramos, membro do TRE-RS

4,5

R$ 560,00

R$ 2.520,00

Desembargadora
Marilene
Presidente do TRE-RS

VALOR TOTAL

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

R$ 7.000,00
Frederico Westphalen – Erechim - Carazinho/RS
10 a 14-9-2019 e 10 a 13-9-2019 o Desembargador André Luiz Planella Villarinho.
Participarem do lançamento da campanha “Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, a realizarse no período de 11 a 13-9-2019. Proc.: 0006784-94.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio Grande
do Sul.

Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 211/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR
UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Alexandre Basilio Coura, Chefe da Seção de 4,5
Programas Institucionais (FC-6)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 165,44

R$ 1.346,56

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

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 144,76

R$ 1.031,24

Carlos Vinicios de Oliveira Cavalcante, 4,5
Coordenador de Registros, Informações
Processuais e Partidárias (CJ-2)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 165,44

R$ 1.346,56

Cleber da Silva Moreira, Assessor II da 4,5
Assessoria de Comunicação Social (CJ-2)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 165,44

R$ 1.346,56

Jose Luiz Silva Bratkowski, Assistente IV da 4,5
Assessoria da Presidência (FC-4)

R$ 448,00

R$ 2.016,00

-R$ 165,44

R$ 1.850,56

Luciana Arenhart Santos, Assistente VI da 4,5
Assessoria de Comunicação Social (FC-6)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 165,44

R$ 1.346,56

Martinho Luiz Marchi, Coordenador de 4,5
Gestão de Tecnologia da Informação (CJ-2)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 165,44

R$ 1.346,56

Rogerio da Silva de Vargas, Secretário 4,5

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 165,44

R$ 1.346,56
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Judiciário (CJ-3)
TOTAL:

R$ 12.264,00

-R$ 1.302,84

R$ 10.961,16

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Frederico Westphalen – Erechim - Carazinho/RS
10 a 14-9-2019 e 10 a 13-9-2019 a servidora Ana Gabriela de Almeida Veiga.
Participarem do lançamento da campanha “A Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, a
MOTIVO:
realizar-se no período de 11 a 13-9-2019. Proc.: 0006784-94.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Grande do Sul.
O número de dias úteis referentes às diárias pagas aos servidores Carlos Vinicios de Oliveira Cavalcante e Jose Luiz Silva Bratkowski, serão
descontados do pagamento do benefício auxílio-transporte.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Porto Alegre, 03 de setembro de 2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 207/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Dione
Santos
de 2,5
Almeida, Assistente I
Presidência (FC-1)

R$420,00

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

-R$103,40

R$1.282,60

Ricardo Duarte da Silva, 2,5
Técnico
Judiciário,
servidor removido para o
TRE/RS

R$420,00

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

-R$103,40

R$1.282,60

R$ 2.772,00

-R$ 206,80

R$ 2.565,20

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília-DF
11 a 13-9-2019
1º Encontro Nacional de Tutores – ENFAM, a ser realizado nos dias 12 e 13-9-2019. Proc.:
MOTIVO:
0006794-41.2019.6.21.8000.
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 03-9-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.

ZONAS ELEITORAIS

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 200/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-49.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - CONTAS - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CACHOEIRA DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : LUCAS KOLLER STEINDORFF E GLAUBER SANTOS SILVA (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747), LUIS
NEIRON TEIXEIRA VIEGAS
Vistos.
Decorrido in albis o prazo para a agremiação partidária regularizar sua representação processual nos autos, declaro sua revelia no presente
feito, passando o feito a correr independentemente de sua intimação pessoal; bastando, para tanto, a publicação das decisões no DEJERS
para intimação das demais partes representadas por procurador regularmente habilitado. Acaso levantados os efeitos da revelia nos autos,
com a juntada de instrumento de procuração, a parte receberá o feito no estado em que se encontra.
Intime-se pelo DEJERS.
Após, aguarde-se o retorno do aviso de recebimento referente a Carta de Notificação n. 167/2019.
Dil.
Cachoeira do Sul, 03 de setembro de 2019
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AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 0240/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 92-24.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) DE PORTÃO (ADV(S) GILBERTO FLORES MARTINS-OAB 21502)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR BRITO JOHANN E RUDIMAR KOLLER (ADV(S) GILBERTO FLORES MARTINS-OAB 21502)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB de PORTÃO, abrangendo a arrecadação e aplicação
de recursos financeiros referentes ao exercício de 2017, à luz das normas estabelecidas pela Lei n° 9.096/95, regulamentada pela Resolução
TSE n° 23.464/2015, seguindo os procedimentos técnicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em 28/11/2018, conforme se verifica do protocolo de fl. 25.
Publicado o Edital 009/2019, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações. Certificada a intimação do Ministério Público Eleitoral (fl. 95).
Intimado (fl.99) a complementar a documentação faltante apontada no exame preliminar (fl.97), o partido permaneceu inerte.
Após exame das contas (fls. 105/106v), foram requeridas diligências e aberto prazo para manifestação, o partido não se manifestou.
Sobreveio parecer conclusivo, no qual foi sugerida a desaprovação das contas frente as irregularidades ali apontadas (fls. 110-111).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fls.113-114).
Aberto prazo para defesa de 15 (quinze) dias, (fl. 117) e prazo para alegações finais, 3 (três) dias, fl. 120, o partido não realizou manifestação.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas do exercício de 2017 apresentadas pelo MOVIEMNTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO do Município de PORTÃO.
A disciplina sobre a matéria encontra-se prevista na Lei 9.096/95 que determina a prestação de contas anuais pelos partidos políticos em seu
art. 32, matéria regulamentada pela Resolução TSE 23.464/2015.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que o partido citado não atendeu as diligências solicitadas no Exame Preliminar (fl. 97).
Não foram apresentados diversos documentos citados nos Exame preliminar, no Exames das Contas e no Parecer Conclusivo. Documentos
faltantes a saber:
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.464/15);
Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.464/15);
Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.464/15);
9. Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.464/2015);
Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta Resolução (art. 29, VIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE n.
23.464/15);
A documentação solicitada é relevante para que o Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015, exercendo a
fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira efetuada.
A unidade técnica restou impossibilitada de analisar a movimentação do partido, pois os documentos e informações de que trata o art. 29 desta
resolução foram apresentados apenas parcialmente, não sendo possível verificar a movimentação do órgão partidária.
Pelo exposto, entendo que as contas prestadas apresentam inconsistências de natureza grave, em descumprimento aos preceitos legais
supracitados, que comprometem sua regularidade, ensejadoras da desaprovação, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea “b” da Resolução
TSE n. 23.464/2015.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, JULGO DESAPROVADAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO do Município de PORTÃO, relativas ao
exercício de 2017, nos termos do art. 46, III, “b” da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se, por publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, informe-se aos Diretórios Regional e Nacional do partido acerca da decisão.
Após, arquive-se com baixa.
São Sebastião do Caí, 05 de setembro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
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15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 283/2019 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC – 14-81.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: COQUEIROS DO SUL - RS
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ DAL SOGLIO COELHO
PARTIDO: PROGRESSISTAS - PP DE COQUEIROS DO SUL - RS (ADVS. Paulo Roberto Ihme – OAB/RS 32.588).
RESPONSÁVEIS: ILGO ODALVO DICKEL - Presidente e VALOIR CHAPUIS - Tesoureiro (ADVS. Paulo Roberto Ihme – OAB/RS 32.588).
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. 115-119, e ainda o Parecer do Ministério Público Eleitoral da fl.
121, no prazo de 15 dias, nos moldes do despacho da fl. 45.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 281/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 476-43.2016.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES - CARGO - VEREADOR - EXECUÇÃO DE JULGADO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : MARCIO SENGER RESEMBERG (ADV(S) RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES-OAB 39038)
Vistos etc.
Intime-se o executado da penhora realizada pelo do sistema Renajud (fl. 114), nos moldes do art. 841 do Código de Processo Civil,
cientificando-o para que compareça ao cartório eleitoral no prazo de 5 (cinco) dias, oportunidade em que deverá ser nomeado como
depositário dos bens penhorados, podendo, no prazo de 10 (dez) dias, solicitar a substituição dos bens penhorados, conforme previsto no art.
847 do supracitado diploma legal.
Carazinho, 03 de setembro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE

24ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 49/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-69.2019.6.21.0024
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
INTERESSADO(S) : LÚCIO RODRIGUES CARPES E JOÃO FELIX SILVEIRA CUNHAL (ADV(S) DELAMAR CAMPOS VARGAS-OAB 66856)
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - ITAQUI/RS (ADV(S) DELAMAR CAMPOS VARGAS-OAB 66856)
Vistos.
Considerando a constatação de irregularidades no parecer conclusivo da unidade técnica (fls. 86-87) e no parecer do Ministério Público
Eleitoral (fls.90-91), proceda-se à intimação do órgão partidário e dos responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, nos
termos do art. 38 da Resolução TSE 23.546/2017.
Outrossim, verifica-se que a agremiação partidária apresentou manifestação às fls. 93-97 firmada por partes carentes de capacidade
postulatória, de modo que as razões ali contidas não podem ser conhecidas em juízo sem a subscrição do procurador constituído,
regularização que poderá ser realizada no prazo de defesa.
Em seguida, retornem os autos conclusos.
Itaqui, 03 de setembro de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE

27ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 13/2019
A Doutora Samyra Remzetti Bernardi, Juíza Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral, Júlio de Castilhos-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Barão do Rio Branco, n.
180, sala 06, em Júlio de Castilhos/RS, foi apresentada Declaração de Ausência de Movimentação Financeira pelo seguinte partido: Partido
Social Cristão - PSC de Júlio de Castilhos, responsáveis Daison Regis Pomina (presidente) e Jamila dos Santos Facco (tesoureira), nos
termos do art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95 e do art. 28, §3º da Resolução TSE n. 23.546/17, sendo facultado a qualquer interessado, no prazo
de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
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acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, conforme art. 45 da
Resolução TSE n. 23.546/17.
OBJETO: Publicidade da apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira do seguinte partido:
Partido Social Cristão - PSC de Júlio de Castilhos, responsáveis Daison Regis Pomina (presidente) e Jamila dos Santos Facco
(tesoureira).
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, a qualquer interessado poderá apresentar impugnação, a qual deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período, conforme art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/17, 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.
Júlio de Castilhos-RS, 28 de agosto de 2019.
Eu, Lucas Diego Holz, Chefe de Cartório da 27ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SAMYRA REMZETTI BERNARDI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 14/2019
A Doutora SUELLEN RABELO DUTRA, Juíza Eleitoral Substituta da 27ª Zona de Júlio de Castilhos-RS, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Barão do Rio Branco, n.
180, sala 06, em Júlio de Castilhos/RS, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n.
9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às
Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, do diretório municipal do Partido Social Democrático – PSD de Júlio de Castilhos/RS.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do Partido Social Democrático – PSD de Júlio
de Castilhos/RS, responsáveis Drausio Portella Brandão (presidente) e Adair Silva dos Santos (tesoureiro).
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Júlio de Castilhos-RS, 05 de setembro de 2019.
Eu, Lucas Diego Holz, Chefe de Cartório da 27ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral.

29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 150/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-72.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PDT - SANTA CLARA
DO SUL/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Clara do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT - LAJEADO/RS (ADV(S) FELIPE MATEUS HOPPE-OAB 86617)
RESPONSÁVEL(S) : THIAGO SOARES DE CARVALHO E CLAUDIR JOSÉ BALD (ADV(S) FELIPE MATEUS HOPPE-OAB 86617)
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício de 2018, do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de SANTA CLARA DO SUL/RS.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em 25/07/2019,
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 40.
Analisadas as contas pela Unidade Técnica (fl.47), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da
declaração apresentada.
No mesmo sentido, o entendimento do Ministério Público Eleitoral, conforme verificado à fl.49.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas, em que pese apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi
constatada a existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e recebimento de recursos do Fundo
Partidário. Ademais, houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, "a", da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:[...]VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:a) na hipótese de,
concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da
análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;"
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Portanto, nos termos do dispositivo acima mencionado, estando regulares as contas, apesar de intempestivas, cabe a sua aprovação, com a
ressalva da intempestividade, sendo esta relevante quanto à deficiência da organização partidária, mas não suficiente para ensejar a sua
desaprovação, com as consequências dela decorrentes.
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, julgando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
referentes ao exercício 2018 do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do Município de SANTA CLARA DO SUL/RS, com
fundamento no art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Lajeado, 04 de setembro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 151/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-96.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PP - MARQUES DE
SOUZA/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marques de Souza
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS - MARQUES DE SOUZA/RS (ADV(S) FÁBIO ANDRÉ GISCH-OAB 71942)
RESPONSÁVEL(S) : LAIRTON FREDERICO HEINECK E LUIS PAULO LUCIAN (ADV(S) FÁBIO ANDRÉ GISCH-OAB 71942)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do PROGRESSISTAS - PP do município de MARQUES DE SOUZA/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas anual intempestivamente, em 24/05/2019.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 017/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS - DEJERS (fl. 59). Transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentadas, conforme certidão de fl. 63.
Às fls. 70/71, a Unidade Técnica responsável pela análise das contas partidárias emitiu Exame da Prestação de Contas, solicitando a intimação
do órgão partidário e responsáveis para manifestação acerca do teor do exame, além da apresentação de documentos complementares,
no prazo de 30 (trinta) dias.
Intimado o órgão partidário (fl. 75), o mesmo permaneceu inerte.
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica, às fl. 76 e 77, concluindo pela aprovação com ressalvas das contas, com base
no art. 46, inciso II da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral, à fl. 79, também se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas.
Aberta vista às partes, para a apresentação de alegações finais, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório. Decido.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas
Verifica-se que a prestação de contas anual foi apresentada intempestivamente pelo Progressistas – PP do município de Marques de Souza,
em 24/05/2019.
Da análise dos autos, especialmente do Parecer Conclusivo, constatam-se impropriedades na prestação de contas apresentadas pelo órgão
pardário, quais sejam: intempestividade na apresentação da prestação de contas e falha nos lançamentos dos valores que transitaram em
conta corrente no Demonstrativo de Receitas e Gastos.
Considerando as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, que relatam a inexistência de irregularidades que
possam comprometer a confiabilidade e a consistência das contas, aliado ao fato de que as impropriedades mencionadas no parágrafo acima
não importam prejuízo substancial à análise financeira da prestação das contas, a aprovação com ressalvas é a medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PROGRESSISTAS - PP do município de MARQUES DE SOUZA/RS,
relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/1995, e do art. 46, inc. II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os
fundamentos declinados.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, 04 de setembro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 152/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 68-05.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - OMISSÃO - PRB - CRUZEIRO DO SUL/RS
- PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruzeiro do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- CRUZEIRO DO SUL/RS
RESPONSÁVEL(S) : IRENE TERESINHA DOS SANTOS E EURIDES CONCEIÇÃO SANTOS
Vistos.
Trata-se de analisar a omissão do Diretório Municipal do Partido Republicano Brasileiro – PRB de Cruzeiro do Sul/RS em submeter as suas
contas anuais, exercício 2018, ao julgamento da Justiça Eleitoral.
Esgotado o prazo para a apresentação das contas, o cartório notificou o partido, conforme verificado às fl. 03 e 04, porém
o mesmo permaneceu inerte, não apresentando as contas no prazo das 72 (setenta e duas) horas que lhes foi concedido.
Recebida a informação acima exposta, houve determinação do Juízo Eleitoral (despacho exarado em 11/06/2019, fl. 07) para a imediata
suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário, além do cumprimento das disposições do artigo 764 Consolidação Normativa Judicial
Eleitoral (CNJE).
Emitida certidão à fl. 09, informando que foram encaminhados os ofícios aos diretórios Nacional e Estadual, para suspensão do recebimento
de novas cotas do fundo partidário.
Já à fl. 28, juntada Informação de que não houve registro de movimentação financeira nem de emissão de Recibos Anuais registrados pelo
Tribunal Superior Eleitoral, tampouco doações ou recebimento de recursos do fundo partidário.
Por conseguinte, à fl. 30, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
Aberta a vista dos autos aos interessados no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 30, inc. IV, alínea "e", da Resolução TSE nº
23.546/2017, transcorreu o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de fl. 42.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Diante dos documentos acostados aos autos, verifica-se não haver indicativos de que o órgão partidário tenha realizado movimentações
financeiras no exercício de 2018. Todavia, a inexistência de movimentação financeira não exime as agremiações partidárias do seu dever de
fiel observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/1995, que regula a criação, manutenção e funcionamento das
organizações partidárias, bem como à Resolução TSE 23.546/2017, que disciplina os aspectos materiais e processuais da prestação de contas
do exercício financeiro de 2018.
Segundo a Lei 9.096/95 (artigo 32) e a Resolução do TSE 23.546/2017 (artigo 28), os partidos políticos devem apresentar prestação de contas
ou declaração de ausência de movimentação financeira à Justiça Eleitoral anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício
referência. Compulsando os autos, observa-se que o PRB de Cruzeiro do Sul/RS não cumpriu com suas obrigações legais, mesmo após as
notificações procedidas pelo Cartório Eleitoral.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB do Município de CRUZEIRO DO
SUL/RS, referente ao exercício de 2018, com base no artigo 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução 23.546/2017.
Mantenho a decisão da fl.07, e determino a perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Deixo de determinar a suspensão do registro do órgão partidário, conforme previsto no art. 48, §2º da Res.-TSE n.º 23.546/2017, tendo em
vista decisão da Exma. Desembargadora Presidente do TRE/RS de acolher determinação do STF na ADI n. 6032, a qual afasta "qualquer
interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de
forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser
aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos da Lei
9.96/1995”.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, comunique-se os diretórios nacional e estadual acerca da omissão na apresentação das contas, conforme
dispõem os artigos 48 e 60, inciso I, alínea "a" da Resolução 23.546/2017, e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Oportunamente, arquive-se.
Lajeado, 04 de setembro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 153/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-31.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PDT - PROGRESSO/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Progresso
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA- PROGRESSO/RS (ADV(S) ITALEO FERLA-OAB 67904)
RESPONSÁVEL(S) : ITALEO FERLA E ANDRÉ GUARAGNI (ADV(S) ITALEO FERLA-OAB 67904)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista – PDT do município de Progresso, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas tempestivamente, em 26/04/2019.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS – DEJERS (fl. 77), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 80.
Às fls. 89/90, a Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias emitiu relatório para a expedição de diligências, solicitando a
intimação do órgão partidário e responsáveis para manifestação em relação ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias,
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Intimados o órgão partidário e responsáveis (fl. 94), os mesmos apresentaram manifestação, conforme verificado em requerimento de fls.
95/96.
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica, às fls. 97/98, concluindo pela aprovação com ressalvas das contas.
Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral, à fl. 100, também se manifestou pela aprovação com resslavas das contas das contas.
Aberta vista às partes, para a apresentação de alegações finais, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. Decido.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas
Da análise dos autos, verifica-se uma falha referente à emissão do Recibo de Doação nº 48, uma vez que a doação foi realizada em
31/10/2018, e a requisição do recibo se deu em 24/04/2019, contrariando ao disposto no art. 11, § 7º da Resolução 23.546/2017. Apesar da
inobservância da regra, a análise técnica das contas não detectou recebimento de recursos financeiros “extra” conta bancária, nem ausência
de recibos das doações recebidas, fato que demonstra a preocupação do partido em manter o controle de suas contas, apesar deste fato, que,
todavia, não tem o condão de macular as contas ora em julgamento, mantendo-se, assim, o entendimento de impropriedade.
Portanto, considerando as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, que relatam a inexistência de irregularidades
que possam comprometer a confiabilidade e a consistência das contas, aliado ao fato de que a impropriedade detectada não importa prejuízo
substancial à análise financeira da prestação das contas, a aprovação com ressalvas é a medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do município de
PROGRESSO/RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/1995, e do art. 46, inc. II, da Resolução TSE nº
23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, 04 de setembro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 154/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-14.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PP - FORQUETINHA/RS
- PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Forquetinha
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS - FORQUETINHA/RS (ADV(S) FABIO KOEFENDER-OAB 77795)
RESPONSÁVEL(S) : VIANEI ANDRÉ NOLL E HEIDE TEREZINHA GRUNEWALD (ADV(S) FABIO KOEFENDER-OAB 77795)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Progressistas – PP do município de Forquetinha, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas intempestivamente, em 24/05/2019.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 017/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS – DEJERS (fl. 46), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 50.
Às fls. 55/56, a Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias emitiu relatório para a expedição de diligências, solicitando a
intimação do órgão partidário e responsáveis para manifestação em relação ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias,
Intimados o órgão partidário e responsáveis (fl. 60), os mesmos apresentaram manifestação, conforme verificado em requerimento de fl. 62.
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica, às fls. 63/64, concluindo pela aprovação com ressalvas das contas.
Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral, à fl. 66, também se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas das contas.
Aberta vista às partes, para a apresentação de alegações finais, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. Decido.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
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Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas.
Da análise dos autos, verificam-se duas falhas: a intempestividade na entrega da prestação de contas, e a ausência de discrimação das
despesas constantes no extrato bancário no Demonstrativo de Receitas e Gastos. No entanto, considerando as manifestações da Unidade
Técnica e do Ministério Público Eleitoral, que relatam a inexistência de irregularidades que possam comprometer a confiabilidade e a
consistência das contas, aliado ao fato de que as impropriedades detectadas não importam prejuízo substancial à análise financeira da
prestação das contas, a aprovação com ressalvas é a medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PROGRESSISTAS - PP do município de FORQUETINHA/RS, relativas
ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/1995, e do art. 46, inc. II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos
declinados.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, 04 de setembro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 155/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-81.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PTB - MARQUES DE
SOUZA/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marques de Souza
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - MARQUES DE SOUZA/RS (ADV(S) DARCI GROSS-OAB 48567)
RESPONSÁVEL(S) : ELAINE TERESINHA NAHER E WALDIR GROSS (ADV(S) DARCI GROSS-OAB 48567)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do município de Marques de Souza, referente ao exercício de
2018.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas intempestivamente, em 24/05/2019.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 017/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS – DEJERS (fl. 52), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 56.
Às fls. 61/62, a Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias emitiu relatório para a expedição de diligências, solicitando a
intimação do órgão partidário e responsáveis para manifestação em relação ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias,
Intimados o órgão partidário e responsáveis (fl. 66), os mesmos permanceram intertes, conforme verificado à certidão de fl. 68.
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica, às fls. 69/70, concluindo pela aprovação com ressalvas das contas.
Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral, à fl. 72, se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas.
Aberta vista às partes, para a apresentação de alegações finais, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. Decido.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas.
Da análise dos autos, verificam-se duas falhas: a intempestividade na entrega da prestação de contas, e a ausência de discrimação dos
valores constantes no extrato bancário no Demonstrativo de Receitas e Gastos. No entanto, considerando as manifestações da Unidade
Técnica e do Ministério Público Eleitoral, que relatam a inexistência de irregularidades que possam comprometer a confiabilidade e a
consistência das contas, aliado ao fato de que as impropriedades detectadas não importam prejuízo substancial à análise financeira da
prestação das contas, a aprovação com ressalvas é a medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do município de
MARQUES DE SOUZA/RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/1995, e do art. 46, inc. II, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, 04 de setembro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 156/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-08.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PT - PROGRESSO/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Progresso
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PROGRESSO/RS (ADV(S) JOÃO DAVI GOERGEN-OAB 27710)
RESPONSÁVEL(S) : CLOVIS BATTISTI E ODALI PEDRO BATTISTI (ADV(S) JOÃO DAVI GOERGEN-OAB 27710)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores – PT do município de Progresso, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas tempestivamente, em 29/04/2019.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS – DEJERS (fl. 54), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 57.
Intimado a apresentar documentação no prazo de 20 (vinte) dias, após Exame Preliminar emitido pela Unidade Técnica, o partido anexou
Parecer solicitado, conforme verificado às fls. 70 e 71.
Às fls. 72/73, a Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias emitiu relatório para a expedição de diligências, solicitando a
intimação do órgão partidário e responsáveis para manifestação em relação ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias, porém o partido
permaneceu inerte, conforme verificado à fl. 79.
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica, às fls. 80/81, concluindo pela aprovação com ressalvas das contas.
Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral, à fl. 83, também se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas das contas.
Aberta vista às partes, para a apresentação de alegações finais, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. Decido.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas
Da análise dos autos, verifica-se uma falha referente à emissão dos Recibos de Doação nºs 002 e 003, uma vez que as doações foram
realizadas em 09/11/2018 e 23/11/2018, respectivamente, e a requisição dos recibos se deu em 11/04/2019, contrariando ao disposto no art.
11, § 7º da Resolução 23.546/2017. Apesar da inobservância da regra, a análise técnica das contas não detectou recebimento de recursos
financeiros “extra” conta bancária, nem ausência de recibos das doações recebidas, fato que demonstra a preocupação do partido em manter
o controle de suas contas, apesar deste fato, que, todavia, não tem o condão de macular as contas ora em julgamento, mantendo-se, assim, o
entendimento de impropriedade.
Portanto, considerando as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, que relatam a inexistência de irregularidades
que possam comprometer a confiabilidade e a consistência das contas, aliado ao fato de que a impropriedade detectada não importa prejuízo
substancial à análise financeira da prestação das contas, a aprovação com ressalvas é a medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de PROGRESSO/
RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/1995, e do art. 46, inc. II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os
fundamentos declinados.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, 04 de setembro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 285/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 78-40.2019.6.21.0032
Resumo
REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017- COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Partes
Partido: PROGRESSISTAS -PP de Novo Barreiro/RS
Defensor constituído: CASSIO STURM SOARES (OAB/RS 114.303)
Responsável: CLAUDEMIR ANTONIO NUNES ANDRIOLLI, PRESIDENTE
Defensor constituído: CASSIO STURM SOARES (OAB/RS 114.303)
Responsável: EDINALDO RUPULO ROSSETTO, TESOUREIRO
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Defensor constituído: CASSIO STURM SOARES (OAB/RS 114.303)
Palmeira das Missões, 5 de setembro de 2019.
Às partes, intimação acerca do exame preliminar, que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias.
“Vistos, etc.
Junte-se a decisão do processo de Prestação de Contas que julgou as contas do Exercício Financeiro de 2017 do Progressistas de Novo
Barreiro e a respectiva certidão de trânsito em julgado.
Após, proceda-se na forma do Art. 769 da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 29 de julho de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos1 e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
2. Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, se for o caso (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.464/2015);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Palmeira das Missões, 05 de setembro de 2019.
Daniel Osowski,
Analista Judiciário.

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 164/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-58.2016.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) REGINALDO COELHO DA
SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO FERNANDO COLLAR TELLES, ARMINDO FERREIRA DE JESUS E REGINALDO COELHO DA SILVEIRA
(ADV(S) REGINALDO COELHO DA SILVEIRA-OAB 22118 E TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
Vistos.
Tendo em vista o decurso do prazo para recolhimento de valores devidos (certidão fl. 295), sem que o PTB de Santo Antônio da Patrulha/RS
tenha efetuado o recolhimento dos referidos valores, DETERMINO a remessa dos autos à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Sul, para fins de encaminhamento de cópia digital dos mesmos à Advocacia-Geral da União - AGU, para que promova as
medidas cabíveis, conforme art. 14, caput, da Resolução TRE-RS nº 298/2017.
Dil. legais.
Intime-se.
Santo Antônio da Patrulha, 03 de setembro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-33.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PRB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON LUIS SILVA DOS SANTOS E LUIZIA FILOMENA CORDOVA DE SOUZA (ADV(S) CRISTIANA BORGES
CARDOSO-OAB 63510)
Vistos.
Publique-se edital e adotem-se as demais medidas previstas no art. 45, incisos I a V, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
D. L.
São Francisco de Paula, 04 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO - Juiz Eleitoral da 048ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 29-48.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2016 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PRB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON LUIS SILVA DOS SANTOS E LUZIA FILOMENA CORDOVA DE SOUZA (ADV(S) CRISTIANA BORGES
CARDOSO-OAB 63510)
Vistos.
Apresentadas extemporaneamente as contas relativas ao exercício 2016, atue-se o expediente sob a classe "Petição - PET", nos termos do
art. 774, inciso VII, da CNJE.
Após, publique-se edital e adotem-se as demais medidas previstas no art. 45, incisos I a V, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
D. L.
São Francisco de Paula, 04 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 28-63.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2013 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PRB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON LUIS SILVA DOS SANTOS E LUZIA FILOMENA CORDOVA DE SOUZA (ADV(S) CRISTIANA BORGES
CARDOSO-OAB 63510)
Vistos.
Apresentadas extemporaneamente as contas relativas ao exercício 2013, atue-se o expediente sob a classe "Petição - PET", nos termos do
art. 774, inciso VII, da CNJE.
Após, publique-se edital e adotem-se as demais medidas previstas no art. 45, incisos I a V, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
D. L.
São Francisco de Paula, 04 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 27-78.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO
2017
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PRB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON LUIS SILVA DOS SANTOS E LUIZA FILOMENA CORDOVA DE SOUZA (ADV(S) CRISTIANA BORGES
CARDOSO-OAB 63510)
Vistos.
Apresentadas extemporaneamente as contas relativas ao exercício 2017, atue-se o expediente sob a classe "Petição - PET", nos termos do
art. 774, inciso VII, da CNJE.
Após, publique-se edital e adotem-se as demais medidas previstas no art. 45, incisos I a V, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
D. L.
São Francisco de Paula, 04 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

54ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 090/2019 - 54 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-82.2019.6.21.0054
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Mormaço
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89752)
RESPONSÁVEL(S) : VAGNER LORENO E ADILSON KUHN (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89752)
Vistos.
Diante do parecer conclusivo que recomenda a desaprovação das contas, o órgão partidário foi intimado para oferecer defesa no prazo de 15
(quinze) dias e, para requerer, sob pena de preclusão, as provas que pretendia produzir, conforme art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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O Partido Político não se manifestou.
Diante disso, determino a abertura de vista dos autos às partes para a apresentação de alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias, nos
termos do art. 40 da já citada Resolução.
Havendo a apresentação de alegações finais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público eleitoral, pelo prazo de 3 (três) dias, conforme art.
704, inciso III, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral – CNJE.
Após, registre-se a conclusão do feito para a sentença.
Intimem-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Soledade, 05 de setembro de 2019
JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
Juiz Eleitoral da 054ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-84.2018.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ELISANDRA BISSANI-OAB 89.444)
RESPONSÁVEL(S) : JHONI GREISO ORSATO, JUNIOR LONGO, EDIVALDO LORINI E ADRIANA BOSCARDIN TRÉMEA (ADV(S)
ELISANDRA BISSANI-OAB 89.444)
Vistos.
Trata-se de feito no qual foram desaprovadas as contas do exercício financeiro de 2017 do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Vila
Maria e determinada a devolução do valor de R$2.332,80 ao Tesouro Nacional.
A União firmou acordo com o devedor para pagamento do valor ajustado (R$2.744,28) em 27 parcelas fixas de R$101,64, consoante
documentos de fls. 128 a 139.
Diante do exposto, homologo o acordo extrajudicial formulado entre a União e o Partido dos Trabalhadores (PT) de Vila Maria, reconhecendo a
interrupção do prazo prescricional com base no art. 202 do Código Civil.
Intime-se.
Após, arquive-se.
D.L.
Marau, 03 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 62 ZE/R
PROCESSO CLASSE: PC - 59-75.2018.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - NÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) EDEMILSON ZILLI-OAB 51336 E ELDER FRANDALOZO-OAB
68016)
RESPONSÁVEL(S) : HÉLIO EUGENIO ADAMI, TACIANE BORTOLUZ E ADELAR CONFORTIN (ADV(S) EDEMILSON ZILLI-OAB 51336 E
ELDER FRANDALOZO-OAB 68016)
Vistos.
Recebo o recurso com efeito suspensivo nos termos do art. 52 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Não tendo havido impugnação das contas, prescindível a intimação para contrarrazões.
O Ministério Público Eleitoral só se manifestará sobre o recurso em 2º grau.
Remetam-se os autos ao TRE-RS.
D.L.
Marau, 03 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 343-54.2016.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Eleições - 1° Turno - Eleições - Eleição Majoritária PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
CANDIDATO(S) : CRISTIANO CHAIS (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879)
PARTIDO(S) : COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE - PTB/PP/PMDB - GENTIL/RS
Vistos.
1. Com relação à petição de fl. 113 da União, mantenho a decisão de fl. 110, a qual não foi atacada oportunamente, precluindo o direito da
parte autora de questioná-la.
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Consoante mencionado no despacho aludido, no presente feito foi firmado acordo extrajudicial com o devedor, o qual foi homologado por este
Juízo, cabendo diretamente à União receber os valores e controlar o pagamento.
2. No que pertine ao pedido formulado pelo devedor na fl. 116, defiro a liberação do valor bloqueado em favor de Cristiano Chais. Deverá ser
oficiado à agência bancária para as providências pertinentes.
3. Cumpridas as diligências, arquive-se.
Intimem-se.
D.L.
Marau, 03 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

63ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 24/2018
O Doutor Gustavo Henrique de Paula Leite, Juiz Eleitoral da 63ª Zona de Bom Jesus-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Borges de Medeiros nº 690, Centro, em
Bom Jesus, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a
declaração de ausência de movimentação de recursos relativo à Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, do diretório municipal: Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB. PRAZO: no prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado pode 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 que vai afixado no local de costume. Bom Jesus-RS, 04 de setembro de 2019. Eu, Taiguara Faccini, Chefe de Cartório Eleitoral
Substituto da 63ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. Gustavo Henrique de Paula Leite, Juiz Eleitoral.

71ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-39.2019.6.21.0071
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO DO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO (ADV(S) IVAN COELHO MISIUK-OAB 59.971)
RESPONSÁVEL(S) : SADAO MAKINO E ROBERTO ILVO ROST (ADV(S) IVAN COELHO MISIUK-OAB 59.971)
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, por seu Diretório Municipal de
Gravataí, RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95,
regulamentada pela Resolução nº. 23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº
14.996/2019 em 30.04.2019 (fl.02).
O Edital nº 013/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 125 fl. 44, dia 10 de julho de 2019, bem como afixado na mesma data no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 22.07.2019 (fl. 58), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e aprovação (fls. 59/60).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação (fl.62 verso
e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, mencionada no parecer técnico e no
parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação isoladamente, porquanto a regular análise da
movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU do município de Gravataí, julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 02 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-76.2019.6.21.0071
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO DO PARTIDO DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) ANA PAULA KONRATH-OAB 100.952)
RESPONSÁVEL(S) : EVANDRO RAMOS SOARES E LEANDRO DA SILVA MATTOS (ADV(S) ANA PAULA KONRATH-OAB 100.952)
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Democratas - DEM, por seu Diretório Municipal de Gravataí, RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº. 23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº 15.550/2019 em
30.04.2019 (fl.02).
O Edital nº 013/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 125 fl. 35, dia 10 de julho de 2019, bem como afixado na mesma data no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 22.07.2019 (fl. 38), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se a necessidade de complementação da documentação (fls. 40/41),
sobreveio a documentação (fls. 45 à 55), verificando que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil, derivando o parecer
conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e aprovação (fls. 56/57).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação (fl.59 verso
e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, mencionada no parecer técnico e no
parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação isoladamente, porquanto a regular análise da
movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO DEMOCRATAS - DEM do município de Gravataí,
julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 02 de setembro de 2019.
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE

72ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 36/2019 - 72 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-26.2018.6.21.0072
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: ANDREA MARODIN FERREIRA HOFMEISTER
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) ALDEMARZINHO GONÇALVES APRATO-OAB 56387)
RESPONSÁVEIS: ALDEMARZINHO GONÇALVES APRATO, JESSICA DOS SANTOS SILVA, MILTON JADER ALVES AMARAL E
CLARINDA COSTA TEIXEIRA DOS SANTOS (ADV(S) ALDEMARZINHO GONÇALVES APRATO-OAB 56387)
OBJETO: INTIMAÇÃO
Vistos.
Face a resposta do Diretório Regional do PSB, juntada às fls. 281, intime-se o órgão partidário sancionado, na pessoa do advogado, para que
promova o pagamento do valor devido, nos termos do art. 60, inc. III, al. “b”, da Resolução TSE 23.546/2017.
Deverá ser procedida atualização da quantia devida conforme dispõe o §1º do citado dispositivo legal no momento do efetivo pagamento.
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento ao Tesouro Nacional e comprovação nos autos.
Viamão, 02 de setembro de 2019.
ANDREA MARODIN FERREIRA HOFMEISTER,
Juíza Eleitoral da 072ª ZE.
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74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 229/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-44.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : MIRO JOAQUIM DOS SANTOS E LUIZ FELIPE CONCEIÇÃO MORAES (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB
56844)
Vistos,
Defiro o pedido retro.
Na presente data, formalizei, junto ao Sistema RENAJUD, a penhora de veículo(s) registrado(s) em nome do executado MIRO JOAQUIM DOS
SANTOS, consoante demonstra a certidão em anexo, a qual, para todos os efeitos, se equipara ao termo de penhora.
Intime-se o executado da penhora.
Intime-se a União para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito.
Alvorada, 04 de setembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 230/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 478-30.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : VILMAR BENINI (ADV(S) AUGUSTO VIEIRA STRÖMDAHL-OAB 88234 E RODRIGO MARIANO DA ROCHA-OAB 72767),
MERIANE BRUM (ADV(S) RODRIGO MARIANO DA ROCHA-OAB 72767)
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)
Vistos,
Por meio de pesquisa realizada junto ao Sistema RENAJUD, foi constatado que os veículos atualmente registrados em nome dos executados
são aqueles indicados nos documentos em anexo.
Intime-se a parte exequente para que manifeste se possui interesse na constrição de um ou mais dos aludidos bens.
Dil.
Alvorada, 04 de setembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 231/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-73.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MARCUS THIAGO-OAB 58200)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANA DOS SANTOS THIAGO E CLÁUDIO DA SILVA LEANDRO (ADV(S) MARCUS THIAGO-OAB 58200), ROSELI
DOS SANTOS ALMEIDA
Vistos,
Os dados requeridos pelo exequente foram solicitados e obtidos por intermédio dos Sistemas RENAJUD e INFOJUD, conforme demonstram
os documentos em anexo.
Anote-se o sigilo fiscal.
Intime-se o exequente para manifestação.
Alvorada, 04 de setembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 232/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 32-22.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
RESPONSÁVEL(S) : SÍLVIO CÉSAR DE MEDEIROS PEREIRA E DANIEL AUGUSTO MACARTI LUCENA (ADV(S) LIDIANE ROSSATO ISSIOAB 108723)
Vistos.
É obrigatória a constituição de advogado também pela agremiação, consoante art. 48, §7º, da Res. TSE 23.553/2017.
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Intime-se para que a falha seja sanada no prazo de 03 (três) dias.
Diligências legais.
Alvorada, 04 de setembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 233/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-91.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
RESPONSÁVEL(S) : VLADIMIR DA SILVA E JONATAN VAGNER BORGES DE BORBA (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB
76948B)
Vistos.
Ao parecer conclusivo (art. 36 da Res. TSE 23.546/2017).
Alvorada, 04 de setembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 234/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 409-95.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : IONE MULLER RODRIGUES (ADV(S) EDSON DE ALMEIDA BORBA-OAB 48625)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Determino a remessa dos autos à Secretaria Judiciária, a qual encaminhará cópia digital à Advocacia-Geral da União - AGU, para que promova
as medidas cabíveis, visando à execução do título judicial, consoante art. 14 da Res. TSE 298/2017, que disciplina, no âmbito da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Sul, o pagamento de multas de natureza cível-eleitoral e o recolhimento de valores ao erário, assim como seus
respectivos parcelamentos.
Providências pelo Cartório.
Alvorada, 04 de setembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 235/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-81.2015.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) DIONÍSIO LEAL MAYER JÚNIOR-OAB 61968)
Vistos.
Defiro o pedido da AGU. Suspendo o feito por 180 dias, devendo o mesmo ser sobrestado, consoante art. 921, inciso III, do CPC.
Após, nova vista à AGU.
Alvorada, 04 de setembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 236/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 472-23.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO (ADV(S) RODRIGO WALTRICK RIBAS-OAB 66527), MARIO GONÇALVES
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos,
Ao MPE.
Alvorada, 04 de setembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
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78ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 78 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-34.2019.6.21.0078
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES - 2012
PROCEDÊNCIA: Piratini
JUIZ ELEITORAL: IGOR GUERZONI PAOLINELLI HAMADE
CANDIDATO(S) : CARMEN ROSANA DA SILVA MUNIZ (ADV(S) JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO-OAB 99590)
Vistos.
INTIME-SE a candidata, por meio de publicação de Nota de Expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, para apresentar os
extratos bancários contemplando todo o período de campanha, em sua forma definitiva, conforme prescreve o art. 40, § 8º, da Resolução TSE
23.376/2012, bem como para manifestar-se sobre o relatório expedido pela unidade técnica – fl. 29, no prazo de 3 dias, nos termos do artigo
47 da Resolução TSE 23.376/2012.
Saliente-se que, caso o atendimento às diligências implicar alteração nos documentos apresentados, deve a candidata reapresentar a
prestação de contas em nova mídia gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de
contas retificadora, bem como reapresentar as peças impressas pelo sistema, devidamente assinadas, acompanhadas dos documentos que
comprovam as alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 47, §§ 1° e 2º da Resolução TSE 23.376/2012.
Apresentados os documentos ou decorrido o prazo sem manifestação, dê-se prosseguimento regular ao feito, com emissão do Relatório Final
das contas e envio dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de Parecer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos dos
art. 47, § 4° e art. 50, ambos da Resolução TSE 23.376/2012.
Dil. Legais.
Piratini, 05 de setembro de 2019
IGOR GUERZONI PAOLINELLI HAMADE
Juiz Eleitoral da 078ª ZE

80ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 019/2019 - 080ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora Tamara Benetti Vizzotto, MM. Juíza Eleitoral Substituta desta 80ª 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 Rua Almirante Barroso, 1176, sala 109, Fórum, em São Lourenço do Sul, RS, encontra-se disponível, neste Cartório
Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos relativas às Prestações de Contas Anuais – Exercício Financeiro de 2018, dos Diretório Municipal
abaixo elencado.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, do seguinte partido político deste município:
PL – Partido Liberal – Responsáveis: Rodrigo Boesche e Adilson Cunha da Silva.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do Edital, qualquer interessado poderá impugná-las, apresentando petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de São Lourenço do Sul, aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Alexandre Palma
Geisler, Chefe do Cartório da 80ª Zona, subscrevo.
São Lourenço do Sul, 03 de setembro de 2019.
TAMARA BENETTI VIZZOTTO,
Juíza Eleitoral Substituta - 80ª Zona Eleitoral.

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 168/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-76.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - ELEIÇÕES - Eleições - Partidos
Políticos - 2018
PROCEDÊNCIA: Toropi
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) PAULO ROBERTO TASCHETTO-OAB 78729)
RESPONSÁVEL(S) : HELTON ADRIANO HAAS E VERA ADRIANA DREIFKE (ADV(S) PAULO ROBERTO TASCHETTO-OAB 78729)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitorais de órgão partidário municipal nas Eleições Gerais de 2018.
As contas foram apresentadas intempestivamente e publicadas por edital na forma do art.59 da Resolução TSE n.23.553/2017, sem
impugnações.
O examinador nomeado por este juízo emitiu relatório preliminar com diligências a serem atendidas pelo partido ao que, ainda que
devidamente intimado, o prestador não se manifestou.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Sexta-feira, 06 de Setembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 167, Página: 33

Emitido, então, parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela desaprovação das contas.
Novamente intimado, desta feita o prestador manifestou-se.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
A matéria submete-se ao previsto na Lei 9.504/97 e é regulamentada pela Resolução TSE n.23.553/2017.
O órgão partidário encontrava-se inativo nos registros desta Justiça Eleitoral desde 26.08.2017 até 13.03.2019, quando teve sua vigência
restaurada com efeitos retroativos até a data de 27.08.2017. Foi essa anotação com efeitos retroativos que submeteu o prestador ao disposto
no art.48, II, “d”, da Resolução TSE n.23.553/2017. Assim, ainda que fora do cronograma regular, o partido foi citado a prestar as referidas
contas e o fez, dando curso ao presente feito.
O exame conclusivo (fls.38/38v) apontou os seguintes descumprimentos à Resolução TSE n.23.553/2017: a) Omissão na prestação de contas
parcial (art.50, II e §4º) e; b) Intempestividade na entrega da prestação de contas final (art.52, caput e §1º) e; c) Ausência de informações
relativas à conta bancária para movimentar recursos de campanha (art.10).
A prestação de contas foi entregue sem nenhum registro de movimentação financeira.
A conclusão do examinador foi de que não houve abertura de conta específica para movimentar recursos de campanha, fato confirmado pela
manifestação do partido. Este repisou que a obrigação de prestar as contas eleitorais surgiu somente porque a validação da nova direção
partidária se deu com efeitos retroativos a 27.08.2017, razão pela qual requer a aprovação das contas amparado na movimentação financeira
“zerada”.
Tenho que a demanda do partido não merece acolhida.
Considero que a omissão na entrega das parciais e a intempestividade na entrega da prestação de contas final não caracterizam falhas
suficientes para afetar a regularidade destas contas. Entretanto, ao validar a vigência da nova direção partidária a contar da data de
27.08.2017 o prestador está afirmando perante esta Justiça Eleitoral que o órgão existiu desde aquela data, com todas as prerrogativas e
obrigações daí decorrentes. Não fosse assim, a dita vigência seria reiniciada a partir da data de validação que foi 13.03.2019 (fl.03) o que
retiraria o órgão partidário do espectro de ação do art.48, inc.II, alínea “d” combinado com o art.49, inc.I e §1º, tudo da Resolução TSE
n.23.553/2017.
Acolher entendimento diverso retiraria a confiabilidade do próprio sistema de registro de informações partidárias em uso nesta Justiça Eleitoral
pois se a anotação da vigência retroage é porque a instância partidária existiu e está sujeita às imposições legais vigentes no período. Caso
contrário, se estivesse realmente inativo, deveria ter sua vigência restaurada somente a contar da data de validação da nova direção.
Tenho assim, que o prestador descumpriu o dever de abrir a conta bancária prevista no art.10, §2º, da Resolução TSE n.23.553/2017 que
merece ser transcrito.
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
…
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
Considero que o fato constitui irregularidade insanável pois impede que a Justiça Eleitoral fiscalize a arrecadação e aplicação de recursos e,
ainda, a restauração retroativa de vigência poderia configurar burla à imposição do art.49, inc.I e §1º, da Resolução TSE n.23.553/2017.
Ante o exposto, nos termos do art.77, inc.III, da Resolução TSE n.23.553/2017, DESAPROVO a prestação de contas eleitorais do órgão
municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Toropi, relativas às Eleições Gerais de 2018 e determino a suspensão do repasse
de quotas do Fundo Partidário pelo período de três meses, a contar de 1º de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado, conforme o art.77,
§§4º e 6º, da Resolução TSE n.23.553/2017.
Remeta-se cópia do processo ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art.84 da resolução supracitada.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São Pedro do Sul, 04 de setembro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 31-80.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - Requerimento de regularização de contas não prestadas - Exercício 2017
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE HERVAL (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ ANTÔNIO GARCIA VELEDA E STELLA ADRIANE MORAIS AFONSO (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB
79730)
Vistos.
Autue-se na classe processual “Petição PET”.
Intimem-se o partido e os responsáveis, através de publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, sob pena de não
recebimento do presente pedido de regularização de contas não prestadas.
Diligências legais.
Arroio Grande, 04 de setembro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 266-52.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : JACKSON LUIZ CAMPELO XAVIER E BRUNA RIBEIRO GONÇALVES CUNHA (ADV(S) JAIFEL RODRIGUES DE
FREITAS-OAB 16057)
Vistos.
Defiro a penhora do veículo PEUGEOT 504 D, ano/fabricação 1994/1995, de placas BPN 2828 – nos termos do requerimento apresentado
pela União à fl. 159 – destacando já haver efetuado restrição preliminar sobre o veículo pelo sistema RENAJUD, de modo a impedir a sua
transferência.
Expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por Oficial de Justiça.
Efetuada a penhora, voltem os autos conclusos para registro desta naquele sistema.
Diligências legais.
Arroio Grande, 04 de setembro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 261-30.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : RONALDO CARDOZO (ADV(S) RONALDO CARDOZO-OAB 39438)
Vistos.
Defiro a penhora do veículo VW GOL MI, ano/modelo 1997, de placas IGA 5324 – nos termos do requerimento apresentado pela União à fl.
89 – destacando já haver efetuado restrição preliminar sobre o veículo pelo sistema RENAJUD, de modo a impedir a sua transferência.
Expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por Oficial de Justiça.
Efetuada a penhora, voltem os autos conclusos para registro desta naquele sistema.
Diligências legais.
Arroio Grande, 04 de setembro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 287-28.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : FLÁVIO AUGUSTO SALLABERRY PEREIRA (ADV(S) ROBERTO VIRISSIMO DE BRITTO CUNHA-OAB 48346)
Vistos.
Considerando o decurso do prazo definido no acordo de parcelamento firmado entre a parte exequente e o devedor, intime-se o executado
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os comprovantes de recolhimento das parcelas devidas, nos termos do acordo
homologado à fl. 51. Mantendo-se silente o devedor, encaminhem-se os autos à Advocacia-Geral da União para que, em igual prazo,
manifeste-se acerca da quitação integral do débito ou requeira as demais medidas que julgar pertinentes.
Diligências legais.
Arroio Grande, 04 de setembro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 221-48.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : PAULO CESAR MARTINS CARVALHO (ADV(S) JAIFEL RODRIGUES DE FREITAS-OAB 16057)
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos.
Considerando a manifestação da Advocacia-Geral da União de fls. 95 – a qual reconheceu a quitação dos valores devidos, bem como a
extinção da obrigação de pagar – declaro que não subsiste qualquer outra obrigação ou pendência no tocante à prestação de contas de
campanha do candidato PAULO CÉSAR MARTINS CARVALHO, referente às Eleições de 2016.
Dessa forma, dê-se baixa da referida sanção nos cadastros da Justiça Eleitoral e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de
praxe.
Intimem-se.
Diligências legais.
Arroio Grande, 04 de setembro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 231-92.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : RICARDO BATISTA SOUZA (ADV(S) JAIFEL RODRIGUES DE FREITAS-OAB 16057)
Vistos.
Considerando a manifestação da Advocacia-Geral da União de fls. 186 – a qual reconheceu a quitação dos valores devidos, bem como a
extinção da obrigação de pagar – declaro que não subsiste qualquer outra obrigação ou pendência no tocante à prestação de contas de
campanha do candidato RICARDO BATISTA SOUZA, referente às Eleições de 2016.
Dessa forma, dê-se baixa da referida sanção nos cadastros da Justiça Eleitoral e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de
praxe.
Intimem-se.
Diligências legais.
Arroio Grande, 04 de setembro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 264-82.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
CANDIDATO(S) : JORGE LUIZ CARDOSO E LUCIANO PERES VIEIRA (ADV(S) CLAUDIO SERPA SILVA JUNIOR-OAB 51180)
Vistos e examinados os autos.
Defiro, em parte, o requerimento da União de fls. 174-175.
a) Observado o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil - CPC, requisitei à autoridade supervisora do sistema financeiro nacional
ordem de indisponibilidade, por meio do Sistema Bacen-Jud, até o limite do valor indicado pela exequente (R$ 29.694,23).
Conforme detalhamento em anexo, considerando a inexistência de saldo positivo em conta bancária, restou prejudicado o bloqueio e a
referida indisponibilidade de valores.
b) Por fim, quanto à solicitação de bloqueio de bens do executado por meio do CNIB, informo que inexiste convênio firmado entre este Tribunal
Regional Eleitoral e a referida Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, razão pela qual INDEFIRO o pedido ora formulado. Contudo,
esclareço que fica facultado à parte exequente que providencie e apresente as devidas certidões, requerendo a indisponibilidade dos bens que
forem encontrados.
Intime-se a Advocacia-Geral da União das pesquisas que seguem, com envio dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira as
demais medidas executivas que julgar pertinentes. Em nada sendo requerido pela parte exequente, arquivem-se os presentes autos ,
facultada a reativação do processo mediante simples petição.
Diligências legais.
Arroio Grande, 04 de setembro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-59.2017.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE ARROIO GRANDE (ADV(S) LUIZ GONZAGA SALVADÉ BARBOSA-OAB 49901)
RESPONSÁVEL(S) : ADALBERTO MACHADO E ATTILA OLIVEIRA RIBEIRO
Vistos.
Em retificação ao despacho de fl. 108, INDEFIRO o requerimento da União de fl. 107 de inclusão do Partido Social Democrático – PSD
de Arroio Grande no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).
Ainda que estejam atendidos os requisitos da Resolução TSE 23.546/2017 e os demais previstos na Lei 10.522/02 aplicável ao caso, a Portaria
STN 685/2006 – que disciplina os limites mínimos de inscrição – veda a inscrição de dívidas iguais ou inferiores a R$ 999,99 (novecentos e
noventa e nove reais e noventa e nove centavos), conforme segue.
"Art. 1º Os valores a serem observados para a inscrição dos débitos de pessoas físicas e jurídicas no CADIN serão os seguintes: I - dívidas
iguais ou inferiores a R$ 999,99 – vedada inscrição;"
Nesse sentido, intime-se a Advocacia-Geral da União, com envio dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira as demais
medidas executivas que julgar pertinentes.
Em nada sendo requerido pela parte exequente, arquivem-se os presentes autos, facultada a reativação do processo mediante simples
petição.
Diligências legais.
Arroio Grande, 04 de setembro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE
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94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 333/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 65-49.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) EDISON LUIS FERRAZ-OAB 69157 E ELENICE SUSANA BAERLE FERRAZ-OAB 107422)
RESPONSÁVEL(S) : NELCI AFONSO BAKOF E PAULO HENRIQUE GRASSI
Vistos.
Intimem-se os interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias,
conforme art. 30, IV, “e” da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 04 de setembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 334/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 105-02.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - 2016
PROCEDÊNCIA: Iraí
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO-OAB 35297)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO IVANIR HENTGES E MAILI BIRIBIU (ADV(S) CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO-OAB 35297)
Vistos.
Indefiro o pedido de prova testemunhal de fl. 105v, pois imprescindível prova documental para a comprovação pretendida.
Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 04 de setembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

95ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 46-40.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2017 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Paim Filho
JUÍZA ELEITORAL: DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
INTERESSADO(S) : PROGRESSISTAS DE PAIM FILHO/RS, ROGERIO FRANCISCO CARLOTTO, FRANCIELI OSTROSWSKI, ALCIONE
JOAO OSTROWSKI E SERGIO LUIZ VENTURINI (ADV(S) SARA VANZ-OAB 106244)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização de apresentação de prestação de contas partidárias anuais, referentes ao exercício 2017,
apresentada pelo Progressistas, do município de Paim Filho/RS, posto que no Processo PC n. 47-59.2018.6.21.0095 as contas anuais do
partido, referentes ao exercício de 2017, foram julgadas como não prestadas.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação financeira no período, fls. 9.
Foi publicado, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, o Edital n. 026/2019, fl.14, dando publicidade da entrega de
prestação de contas sem movimentação, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017. Transcorreu em branco o prazo, sem
impugnação, fl. 16.
O corpo técnico manifestou-se, em relatório conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas, fl.17 e verso, por intempestividade da
apresentação das contas, nos termos do inciso II, do art. 46 da Resolução TSE n. 23.464/2015. Na análise, não foram encontrados repasses
de verbas do Fundo Partidário, nem movimentação financeira nas contas partidárias.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer, manifestou-se pela aprovação com ressalvas, fls. 20.
Vieram conclusos os autos para julgamento.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas anual dos órgãos partidários municipais, com relação ao exercício financeiro de 2017, é disciplinada pelas Resoluções
TSE ns. 23.464/2015 e 23.546/2017, no que cabe ao mérito e ao procedimento, respectivamente.
O órgão municipal do Progressistas de Paim Filho busca regularizar a ausência de prestação de contas. Assim, cabe o rito previsto no art. 59
da Resolução TSE n. 23.546/2017, observando os elementos essenciais estabelecidos pela Resolução TSE n. 23.464/2015.
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Após análise pelo órgão técnico, verificou-se que a entidade partidária não movimentou recursos, nem recebeu verbas do Fundo Partidário.
Contudo, a apresentação das contas foi intempestiva.
Desta forma, tendo em vista a intempestividade, tanto o parecer conclusivo do órgão técnico quanto o parecer do Ministério Público Eleitoral
opinaram pela aprovação das contas com ressalvas.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo procedente a petição pela regularização de prestação de contas,
apresentada pela agremiação municipal do Progressistas do município de Paim Filho/RS, referente ao exercício 2017, e, diante da ausência de
valores para recolhimento, ou de sanções impostas, levanto a situação de inadimplência da agremiação, no que tange ao exercício financeiro
de 2017, considerando prestadas e APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos superiores da agremiação partidária e ao Tribunal Regional Eleitoral, informando-os da
regularização da prestação das contas e arquive-se com baixa.
Sananduva, 04 de setembro de 2019
DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
Juíza Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-33.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - OMISSÃO.
PROCEDÊNCIA: Maximiliano de Almeida
JUÍZA ELEITORAL: DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
INTERESSADO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA, IVANIR RAFAIN E ALDECIR MASSIMIANO
MOREIRA (ADV(S) VOLNETE GILIOLI-OAB 75433)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS, referente ao
exercício de 2018.
O Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, intempestivamente, em 23/07/2019, fls. 15.
Foi determinado a adoção do rito do artigo 45, Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 24, dando publicidade da declaração de ausência de movimentação financeira. Passado o prazo de 3
(três) dias, contados da publicação, não houve apresentação de impugnações, fls. 26.
Em consulta aos Sistemas Eleitorais, não foi constatada qualquer movimentação financeira, fls. 37 e verso, nem recebimento de doações ou
receitas do Fundo Partidário, fls. 29.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, fls. 37 e verso, restando, contudo, a intempestividade da sua apresentação, o
que motivou o órgão técnico a opinar pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas, por intempestiva, fls 40.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da
Lei nº 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
Nos termos do art. 45, VIII, a, da Resolução TSE 23.546/2017, ocorrendo, concomitantemente, ausência de impugnação, ausência de
movimentação financeira e parecer favorável do órgão técnico e do MPE, é de se determinar o imediato arquivamento da prestação de contas,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO das presentes contas, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS
COM RESSALVAS, as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS, referentes ao
Exercício de 2018, de acordo com o art. 45, VIII, a, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, c/c art. 46, II, do mesmo diploma legal.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 04 de setembro de 2019
DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
Juíza Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-34.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sananduva
JUÍZA ELEITORAL: DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
INTERESSADO(S) : PROGRESSISTAS DE SANANDUVA, RODRIGO GETELINA E MARIANA GOMES VEDANA (ADV(S) MARIANA GOMES
VEDANA-OAB 99233)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PROGRESSISTAS DE SANANDUVA/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou suas contas intempestivamente, em 06/05/2019.
Foi determinado a adoção do rito dos artigos 31 a 44 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
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Foi publicado edital de publicação, fls. 61, dando publicidade da prestação de contas e do balanço patrimonial e demonstração do resultado do
exercício. Os autos seguiram posteriormente ao MPE. Passado o prazo do edital, não houve apresentação de impugnações, fls. 85.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, contudo, opinou pela aprovação com ressalvas, tendo em vista a
intempestividade na apresentação, fls. 97 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas, pelo mesmo motivo, fls 100.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme art. 17, III, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da Lei nº
9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao mérito, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidos atos que violem a
Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais. Entretanto, a sua apresentação intempestiva caracteriza uma impropriedade, assim entendida qualquer falha de
natureza formal da qual não resulte dano ao erário e outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou
à infração de normas legais e regulamentares e a princípios contábeis, no termos dos artigos 36, §§ 2º e 3º e 46, § 3º, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido, contudo, sua apresentação ocorreu fora do prazo determinado em lei.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas com ressalvas quando presentes impropriedades, na forma do
artigo 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PROGRESSISTAS DE
SANANDUVA/RS, referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 04 de setembro de 2019
DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
Juíza Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-05.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Maximiliano de Almeida
JUÍZA ELEITORAL: DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
INTERESSADO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA (ADV(S) CÁSSIO STURM
SOARES-OAB 114.303), CLAUDIO JOSE PELISER E ERICO CARLINHOS CIRINO DOS SANTOS (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB
114303)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS,
referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou suas contas dentro do prazo determinado pela legislação, fls. 2.
Foi determinada a adoção do rito dos artigos 31 a 44 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 37, dando publicidade da prestação de contas e do balanço patrimonial e demonstração do resultado do
exercício. Os autos seguiram posteriormente ao MPE. Passado o prazo do edital, não houve apresentação de impugnações, fls. 43.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, e não apontando impropriedades, fls. 52 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 55.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme art. 17, III, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da Lei nº
9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao mérito, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidos atos que violem a
Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais. Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não resultem dano ao
erário e outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou à infração de normas legais e
regulamentares e a princípios contábeis, no termos dos artigos 36, §§ 2º e 3º e 46, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas, quando regulares, na forma do artigo 46, I, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo como PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE
MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS, referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 04 de setembro de 2019
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DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
Juíza Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-72.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Sananduva
JUÍZA ELEITORAL: DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
INTERESSADO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANANDUVA, CÉLIO JUSTINO ORLANDO E PAULO ANTONIO PASTORELLO
(ADV(S) PRICILA BENETTI-OAB 92713)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANANDUVA/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou suas contas tempestivamente, em 30/04/2019.
Foi determinado a adoção do rito dos artigos 31 a 44 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 52, dando publicidade da prestação de contas e do balanço patrimonial e demonstração do resultado do
exercício. Os autos seguiram posteriormente ao MPE. Passado o prazo do edital, não houve apresentação de impugnações, fls. 55.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, opinando pela aprovação, fls. 72 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 75.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme art. 17, III, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da Lei nº
9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao mérito, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidos atos que violem a
Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais. Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não resultem dano ao
erário e outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou à infração de normas legais e
regulamentares e a princípios contábeis, no termos dos artigos 36, §§ 2º e 3º e 46, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando regulares, na forma do artigo 46, I, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo como PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SANANDUVA/RS,
referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 04 de setembro de 2019
DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
Juíza Eleitoral da 095ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-65.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Paim Filho
JUÍZA ELEITORAL: DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
INTERESSADO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PAIM FILHO, ELTON LUIZ DAL MORO E ELAINE REGINA GARBIN ZANCHET
(ADV(S) JEFERSON ZANELLA-OAB 45625)
Vistos etc.
I. RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PAIM FILHO/RS, referente ao exercício de 2018.
O Partido apresentou suas contas tempestivamente, em 24/04/2019.
Foi determinado a adoção do rito dos artigos 31 a 44 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi publicado edital de publicação, fls. 74, dando publicidade da prestação de contas e do balanço patrimonial e demonstração do resultado do
exercício. Os autos seguiram posteriormente ao MPE. Passado o prazo do edital, não houve apresentação de impugnações, fls. 78v.
A unidade técnica manifestou-se pela conformidade das informações prestadas pelo partido, não vislumbrando qualquer evidência de infração
às normas que regulam as contas partidárias e sua prestação, opinando pela aprovação, fls. 99 e verso.
O Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas, fls 102.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme art. 17, III, da Constituição Federal; artigos 30 a 37-A, da Lei nº
9.096/95, Lei dos Partidos Políticos; e art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada na
Resolução TSE n. 23.546/2017.
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Quanto ao mérito, não foram encontradas falhas que pudessem se transfigurar em irregularidades, assim entendidos atos que violem a
Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as finanças e a contabilidade dos partidos políticos e das
campanhas eleitorais. Além disso, não foram constatadas impropriedades, que são falhas de natureza formal das quais não resultem dano ao
erário e outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância à Constituição Federal ou à infração de normas legais e
regulamentares e a princípios contábeis, no termos dos artigos 36, §§ 2º e 3º e 46, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando regulares, na forma do artigo 46, I, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
III. DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo como PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES DE PAIM FILHO/RS,
referentes ao Exercício de 2018, de acordo com o art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Sananduva, 04 de setembro de 2019
DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
Juíza Eleitoral da 095ª ZE

103ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 26/2019
O Doutor Michael Luciano Vedia Porfirio, Juiz Eleitoral da 103ª Zona de São José do Ouro-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maximiliano Centenaro,
n. 180, em São José do Ouro, foi recebido processo de prestação de contas relativo às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, do seguinte partido político:
Democratas – DEM de Tupanci do Sul/RS.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público
Eleitoral, bem como qualquer outro interessado, poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas,
indícios e circunstâncias, nos termos do §1º da artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
São José do Ouro-RS, 05 de setembro de 2019.
Eu, Sara Ariela Albuquerque Piovesan, Chefe de Cartório da 103ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 233/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-86.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Machadinho
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE MACHADINHO/RS (ADV(S) ALMO JORGE BRANDAO-OAB 32186)
RESPONSÁVEL(S) : VOLNEI FRANCISCO CARPES E DULCE VANIR FUNKLER (ADV(S) ALMO JORGE BRANDAO-OAB 32186)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT de Machadinho/RS, referente ao exercício financeiro de
2018.
Publicado o Edital n. 13/2019 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. 66-70).
Certificado pela escrivania eleitoral que o órgão partidário apresentou todos os documentos arrolados no artigo 29 da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fls. 71), os autos seguiram para a análise das contas pela unidade técnica, que emitiu o Relatório de Exame da Prestação de
Contas (fls. 72-73), apontando impropriedades e diligências a serem realizadas. O juízo acolheu o exame (fls. 75), determinando a intimação
do partido, que apresentou a manifestação e os documentos de fls. 77-96.
Diante dos novos documentos apresentados, elaborada complementação ao Exame das Contas pela unidade técnica (fls. 100-101), com
abertura de novo prazo para manifestação das partes, que apresentaram a petição e os documentos de fls. 103-108.
O juízo acolheu a complementação ao Exame das contas (fls. 110). Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela
aprovação das contas (fls. 112-113).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral, em parecer, opinou pela aprovação das contas (fl. 116-116v).
O prazo para alegações finais decorreu in albis (fls. 120). O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ratificando sua manifestação
anterior, no sentido da aprovação das contas (fls. 122-122v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Machadinho/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
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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.
No que se refere ao exame das contas (fls. 72-73 e 100-101), verifica-se que, inicialmente, foram apontadas impropriedades, posteriormente
sanadas pelo prestador de contas, com a apresentação de documentos complementares, e irregularidade, no que se refere ao recebimento de
doação estimável de fonte vedada.
Entretanto, no parecer conclusivo (fls. 112-113), o examinador verificou que a irregularidade apontada deveria ser afastada, pois o doador da
quantia estimável de R$ 1.000,00 (um mil reais), Almo Jorge Brandão, apesar de ocupar cargo de livre nomeação e exoneração na Câmara
Municipal de Machadinho/RS, durante o exercício financeiro de 2018, também era, no mesmo período, filiado à agremiação partidária
prestadora de contas (fls. 113).
Desta feita, estando o caso em análise abrigado pela exceção trazida pelo artigo 12, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não há que se
falar em recebimento de recursos de fonte vedada, já que o doador era filiado a partido político no período, a saber:
Artigo 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: […] IV autoridades públicas.
§1º. Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre
nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político. (grifei)
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral, nos pareceres emitidos, opinou pela aprovação das contas, entendendo 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 Partido dos Trabalhadores - PT de Machadinho/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.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 05 de setembro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE

112ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/19 - 112ª ZE/RS
Processo: PC - 3902 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Juíza Eleitoral: KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
Procedência: Porto Alegre
Número Único: 39-02.2016.6.21.0112
Exequente(s) : UNIÃO
Partido(s) : PC DO B (Adv(s) Lucas Couto Lazari-OAB 84482 e Thiago Pacheco Costa Krebs-OAB 76131).
Responsável(s) : MARCIO PEREIRA CABRAL e TICIANA DE OLIVEIRA ALVARES (Adv(s) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84.842), PAULO
ROBERTO PEREIRA RIVERA, ADALBERTO LUIZ FRASSON e ROBERTO MACAGNAN.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de prestação de contas anual partidária do PC do B de Porto Alegre referente
ao exercício 2015, requerida pela AGU em petição a fls. 286/290, e deferida a fls. 294/295.
Entende a agremiação partidária em sua petição de fls. 305/306, que diante da aprovação da Lei nº 13.831/2019, que reformou a Lei 9.096/95,
a anistia prevista no art. 55-D, da Lei dos Partidos Políticos alberga o caso em tela, sendo causa de aplicação imediata do ditame legal com a
respectiva extinção do cumprimento de sentença.
A AGU em resposta à impugnação requereu seu indeferimento em petição a fls. 313/314.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desacolhimento da impugnação, fls. 319/320.
Vieram conclusos para julgamento.
É o breve relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela AGU em petição a fls. 286/291, em autos de prestação de contas ordinárias anuais da
agremiação municipal do PC do B desta capital referente ao exercício 2015.
Infrutífera a tentativa de cobrança dos valores insculpidos na sentença transitada em julgado de fl. 248/263, a AGU requereu o cumprimento de
sentença nestes autos para a cobrança dos valores de R$ 1.933,74 (mil novecentos e trinta e três reais com setenta e quatro centavos),
consubstanciando-se no valor atualizado da determinação de restituição aos cofres públicos contida na sentença de mérito.
A agremiação municipal entende que os ditames da Lei 13.831/2019, que modificou a Lei 9.096/95, incluindo o art. 55-D, incidem no caso em
tela, transcreve-se o dispositivo legal:
‘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.’
Entende a agremiação que a incidência do dispositivo no caso em tela é de ser declarada sob o fundamento de que "não há como ser feita
cobrança antes da constituição do débito. E o débito é constituído apenas após o trânsito em julgado de processos de prestação de contas.
Portanto ao expressamente anistiar as 'cobranças', o legislador fez incidir a nova lei aos processos já transitados em julgado.".
Em que pese a interpretação dada pela agremiação municipal ao disposto no art. 55-D da Lei dos Partidos Políticos, não há como ser afastada
a aplicação ao caso do disposto no art. 3º da Lei 13.831/19, a qual inseriu o referido art. 55-D na Lei 9.096/95:
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"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."
Em que pese a interpretação dada pela agremiação à natureza do termo "cobranças" insculpido no art. 55-D da Lei dos Partidos Políticos, a
exegese escorreita a ser aplicada ao caso infirma tal interpretação, seja pela própria natureza da determinação da sentença transitada de fls.
248/263, na qual a sanção aplicada é a 'obrigação de devolução pela agremiação partidária aos cofres públicos", assim como pela inexorável
incidência do art. 3º da Lei 13.831/2019, vedando a aplicação da anistia do art. 55-D da Lei 9.096/95 nestes autos, diante do trânsito em
julgado da sentença de mérito, conforme certidão de fl 267.
III - DISPOSITIVO.
Frente ao exposto julgo a impugnação ao cumprimento de sentença, ajuizada pelo PC do B desta capital, improcedente com resolução de
mérito nos termos do art. 487, I do CPC, em atenção ao disposto no art. 3º da Lei 13.831/2019.
Determinações complementares:
1-Diante da presença nos autos dos requisitos legais, certidão de fl. 315, defiro o pedido da AGU a fl. 292, proceda o cartório à inscrição da
agremiação Municipal do PC do B desta capital no CADIN.
2-Providencie o cartório a confecção da certidão para fins de protesto cível, nos termos do requerimento de nº 4, da petição de fls. 286/287 da
AGU.
3-Diante da não concessão de efeito suspensivo à impugnação, e transcorrido o prazo do art. 523 do NCPC sem pagamento voluntário, nos
termos do § 3º do art. 523 do NCPC de ser expedido mandado de penhora e avaliação no valor do cumprimento de sentença acrescido do
percentual previsto no § 1º do art. 523 do NCPC:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15
(quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento.
§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.
§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os
atos de expropriação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Porto Alegre, em 26 de agosto de 2019.
KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE,
Juíza Eleitoral da 112ª Zona.

124ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 030/2019 - 124 ZE/RS
PRAZO: 03 (três) dias
A Doutora FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO, Juíza Eleitoral da 124ª Zona de Alvorada-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 Viamão, n. 49, em
Alvorada, tramita processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 – OMISSÃO DE CONTAS (Processo PC 4395.2019.6.21.0124), referente ao diretório municipal em Alvorada do SOLIDARIEDADE. E que, estando o Tesoureiro do órgão partidário em
lugar incerto e não sabido, ficam, o diretório, na pessoa do Sr. CARLOS EDUARDO VILAR CHAMORRO, enquanto responsável financeiro,
pelo presente Edital e nos termos do referido processo, intimados para sanarem a omissão da prestação de contas referente ao exercício do
ano de 2017, como determina o Art. 30, Inc. I, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de serem
julgadas não prestadas.
OBJETO: Notificação do Tesoureiro do SOLIDARIEDADE de Alvorada, no exercício de 2017.
PRAZO: Prazo de 3 (três) dias para apresentação de contas.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário de
Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do disposto no artigo 230, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral do TRE-RS.
Alvorada, 30 de agosto de 2019.
Eu, Avelina Fátima Madruga Lautert, Chefe de Cartório da 124ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO,
Juíza Eleitoral da 124ªZE.

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-31.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE PASSO FUNDO/RS (ADV(S) RODRIGO BORBA-OAB 80900 E
RAFAEL DADIA-OAB 70684)
RESPONSÁVEL(S): LUCAS CIDADE, MATEUS JOSE DE LIMA WESP E RODRIGO BORBA (ADV(S) RODRIGO BORBA-OAB 80900 E
RAFAEL DADIA-OAB 70684)
Vistos.
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INDEFIRO o requerimento de designação de audiência para oitiva dos doadores, por entender desnecessária haja vista que as testemunhas
somente confirmariam o que está registrado na prestação de contas, nada alterando para o deslinde do feito, ou seja, a prova pretendida já
existe.
Outrossim, INDEFIRO o pedido de 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 documentos à instituição financeira e que esta não os fornece no prazo de 30 (trinta) dias.
Por fim, proceda-se à emissão de o Parecer Conclusivo, quando haverá nova possibilidade de manifestação pelas partes.
Intimem-se.
Em 05/09/2019.
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

130ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 045/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-13.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) ALISON ROSADO PINHEIRO-OAB 101361)
RESPONSÁVEL(S) : JONAS MENDONÇA DA COSTA E LUCIA MARIA JORGE BRAVO (ADV(S) ALISON ROSADO PINHEIRO-OAB 101361)
Rh.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Diligências legais.
São José do Norte, 04 de setembro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 046/2019 - 130 ZE/R
PROCESSO CLASSE: PC - 14-27.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) DEIVID MORAES MENDES-OAB 80617)
RESPONSÁVEL(S) : FRANCISCO NOÉ DA SILVA MINUTO, JESSIKA DA SILVEIRA, PAULO RUBILAR DE LEMOS PEREIRA E EDIMILSON
LOPES SIMÕES (ADV(S) DEIVID MORAES MENDES-OAB 80617)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018, instaurado em face da Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos, apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira, de São José do Norte, referente ao Exercício de 2018.
Publicado o Edital n.°018/2019 (fls.23), fluiu o prazo, sem impugnação (fl. 24).
Certificou-se que não houve emissão de recibos de doação ao partido nem registros de repasse, distribuição de recursos do Fundo Partidário
(fl.24).
A Unidade Técnica, manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 25), assim como o Ministério Público Eleitoral (fl. 28).
É o relatório, sucinto.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Da análise dos autos, verifica-se que a presente declaração, respeitou o procedimento formal trazido pela Resolução e processada na forma
do art. 45 da Resolução 23.546/2017.
Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no artigo 45, inciso VIII, alínea a, da Resolução TSE n.
23.546/2017, julgo PRESTADAS E APROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de São José do Norte/RS,
referentes ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
São José do Norte, 04 de setembro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 047/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-80.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE (ADV(S) JORGE LUIZ RITTER PENTEADO-OAB 43699)
RESPONSÁVEL(S) : CHRISTINO MATTOS DE AZEVEDO E EDILAINE COLLARES ESPIRITO SANTOS (ADV(S) JORGE LUIZ RITTER
PENTEADO-OAB 43699)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do Partido Solidariedade – SD, referente ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente, com a documentação prevista no art. 29 da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 02-48).
Foi publicado o Edital n. 10/2019, consoante disposto no art. 31, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 53-54)
Após exame das contas (fls. 59/60), e da análise dos esclarecimentos complementares (fls. 66/81), foi elaborado parecer conclusivo pela
unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fl.
86).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 89).
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 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, acolho o Parecer do Ministério Público, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as
contas do Partido Solidariedade de São José do Norte, 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.
São José do Norte, 04 de setembro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 048/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-57.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO LUIZ PAGANO DA SILVA E OLTENCIR SARAIVA LEITÃO
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 José do Norte
Considerando que as contas não foram prestadas dentro do prazo legal, o presidente e o tesoureiro do partido no exercício 2018 foram
notificados acerca da omissão, assim como, o Diretório Estadual do partido para apresentar as contas, uma vez que o diretório municipal
esteve vigente até 12.01.2019.
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. 11) e foram juntadas aos autos as informações de fls. 16,
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 emitiu parecer de fls. 17.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O presente procedimento, autuado na forma regulamentada pela Res. n. 23.546/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas do
exercício de 2018.
Assim dispõe a citada norma:
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Art. 46 - Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
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, no entanto permaneceram inertes.
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”.
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de São José do Norte,
em relação ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/17, e comino-lhe, enquanto não for regularizada a
sua situação a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela
lei para a prestação de contas.
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.
São José do Norte, 04 de setembro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-86.2019.6.21.0134
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO ROBERTO DEDOMENICO (ADV(S) VALDIR FLORISBAL JUNG-OAB 59979), LADEMIR SILVEIRA
Processo: 61-86.2019.6.21.0134
Protocolo: 14.306/2019
Classe: Prestação de Contas – PC
Partido: Partido Democrático Trabalhista - PDT
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de Canoas/RS, referente ao exercício 2018.
Publicado edital (fl. 59), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 86).
No exame preliminar foi solicitada a apresentação de outras peças e documentos (fls. 60/61), sendo intimado o partido e seus responsáveis
para a juntada de documentação faltante (fls. 66), tendo ocorrida a juntada de documentação (fls. 74/85).
Foi emitido pela Unidade Técnica exame da prestação de contas e parecer conclusivo (fls. 88/89), concluindo pela aprovação das contas. O
Ministério Público opinou pela aprovação (fl. 93).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
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II – FUNDAMENTAÇÃO
Considerando-se a manifestação do Ministério Público Eleitoral e o parecer conclusivo da Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, constata-se
que as contas estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, acolho o parecer ministerial e declaro Aprovadas as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município
de Canoas/RS, referente ao exercício 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Canoas, 03 de setembro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 65-26.2019.6.21.0134
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB ALHADORES UNIFICADO - PSTU
RESPONSÁVEL(S) : VARNER DA ROSA RIPOL E MAÍRA TEIXIERA CORDEIRO (ADV(S) DANIELA MAIDANA DA SILVA-OAB 56019 E
REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO-OAB 401806)
Processo: 65-26.2019.6.21.0134
Protocolo: 14.951/2019
Classe: Prestação de Contas – PC
Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU, do Município de Canoas/RS, referente ao
exercício 2018.
No exame preliminar foi solicitada a apresentação de outras peças e documentos (fls. 49/50), sendo intimado o partido e seus responsáveis
para a juntada de documentação faltante (fls. 58), tendo ocorrida a juntada de documentação (fls. 61/67).
Publicado edital (fls. 71), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 74).
Foi emitido pela Unidade Técnica exame da prestação de contas e parecer conclusivo (fls. 76/77), concluindo pela aprovação das contas. O
Ministério Público opinou pela aprovação (fl. 79).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Considerando-se a manifestação do Ministério Público Eleitoral e o parecer conclusivo da Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, constata-se
que as contas estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, acolho o parecer ministerial e declaro Aprovadas as contas apresentadas pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado PSTU, do município de Canoas/RS, referente ao exercício 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal
Superior Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Canoas, 03 de setembro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-56.2019.6.21.0134
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS DANIEL RAMOS E VOLNEI STASIAK (ADV(S) ALEX HERMINDO NUSS-OAB 70672 E MARCUS VINÍCIUS
DELLAVALLE DUTRA-OAB 49214)
Processo: 63-56.2019.6.21.0134
Protocolo: 15.043/2019
Classe: Prestação de Contas – PC
Partido: Partido Progressistas - PP
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Partido Progressistas - PP, do Município de Canoas/RS, referente ao exercício 2018.
Emitido exame preliminar (fls. 37/38).
O partido político apresentou documentos (fls. 44/45, 50/56 e 63).
Publicado edital (fl. 60), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 64).
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Foi emitido pela Unidade Técnica exame da prestação de contas e parecer conclusivo (fls. 66/67), concluindo pela aprovação das contas. O
Ministério Público opinou pela aprovação (fl. 69).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Considerando-se a manifestação do Ministério Público Eleitoral e o parecer conclusivo da Unidade Técnica do Cartório Eleitoral, constata-se
que as contas estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, acolho o parecer ministerial e declaro Aprovadas as contas apresentadas pelo Partido Progressistas - PP, do município de Canoas/
RS, referente ao exercício 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Canoas, 03 de setembro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-38.2017.6.21.0134
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
PARTIDO(S) : PP - PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) MARCOS VINÍCIUS DELLAVALLE DUTRA-OAB 49214)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON JOSÉ DE SOUZA (ADV(S) EDUARDO MAZZARINO-OAB 23734), JOSÉ HERMETO GADEA LAGRANHA,
VOLNEI STASIAK E MARCOS DANIEL RAMOS (ADV(S) MARCUS VINICIUS DELLAVALLE DUTRA-OAB 49214), FRANCISCO BIAZUS
Processo: 17-38.2017.6.21.0134
Protocolo: 19.264/2017
Classe: Prestação de Contas – PC
Partido: Partido Progressista – PP
Vistos.
Trata-se de prestação de contas da Direção Municipal do Partido Progressista – PP, Canoas/RS, referente ao exercício de 2016.
As contas foram apresentadas em 02/05/2017 (fls. 02/52).
Publicado edital (fl. 59), transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 60).
Foi expedido exame preliminar em 04/07/2017 (fls. 61/62).
O partido político apresentou documentos (fls. 66/79, 91/98, 99/101 e 111).
Em parecer técnico (fls. 116/121), foram consignadas irregularidades nas contas, notadamente em receitas de fontes vedadas e depósitos de
origem não identificada.
O Partido manifestou-se sobre as irregularidades apontadas, conforme documentação juntada (fls. 129/175).
Emitido Relatório para Expedição de Diligências (fls. 176/177).
O Partido político requereu prorrogação de prazo para manifestação (fls.182/184), a qual foi deferida (fl. 185), entretanto, deixou transcorrer o
prazo sem manifestação, (fl. 189).
Parecer Conclusivo emitido em 13/02/19 (fls. 190/194).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fls. 196).
Intimadas (fls. 199), as partes apresentaram documentos (fls. 205/216).
Alegações finais apresentadas (fls. 223/235 e 239/240).
Parecer do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas (fls. 242/243).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
De acordo com o parecer técnico e os documentos juntados aos autos, verifica-se que houve contribuições advindas de titulares de cargos na
Administração Pública que desempenharam funções de direção ou chefia, no montante de R$ 4.939,00 (quatro mil, novecentos e trinta e nove
reais), o que desafiou a vedação do art. 12, IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como depósitos identificados com o CNPJ do partido
no valor de R$ 2.898,00. A identificação do partido como doador/contribuinte no extrato bancário não é informação válida, visto que inviabiliza
a identificação da real origem do recurso (doador originário), considerando-se o valor de R$ 2.898,00 (dois mil, oitocentos e noventa e oito
reais), como recursos de origem não identificada.
O partido em defesa alega que a Resolução TSE n. 23464/2015 encontra-se revogada pela Resolução n. 23546/2017, de modo que não se
pode considerar como fontes vedadas, tão somente em razão de que os doadores haveriam ocupado cargos públicos de livre nomeação e
exoneração, permitindo-se a doação, em se tratando de filiados pertencentes aos quadros do partido político. E, ainda, que a Lei n.
13.488/2017, é legislação interpretativa e que por este motivo conduz à aplicação retroativa, de modo a alcançar a prestação de contas em
exame.
Nesse ponto, cabe mencionar que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul já decidiu no sentido de que a aplicação da alteração
legislativa feita pela Lei n. 13.488/17 no art. 31 da Lei 9.096/95 – que permitiu doações financeiras realizadas por filiados partidários na
condição de autoridades – não alcança as prestações de contas do exercício 2017, em respeito ao princípio da segurança jurídica, da paridade
de armas no processo eleitoral e no sentido da incidência da legislação vigente à época dos fatos - tempus regit actum, a saber:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2014. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE FONTES
VEDADAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PERMITIDA A CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PARIDADE DE ARMAS NO
PROCESSO ELEITORAL. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE IRREGULARIDADE DA DOAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
Constituem recursos oriundos de fontes vedadas as doações a partidos políticos realizadas por titulares de cargos demissíveis ad nutum da
administração direta ou indireta que detenham condição de autoridades, vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia. A Lei n.
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13.488/17, publicada em 06.10.17, alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos -, excluindo a vedação de doação
de pessoa física que exerça função ou cargo público, desde que filiada ao partido beneficiário do recurso. Inaplicabilidade ao caso
concreto. Posição jurisprudencial consolidada no sentido da incidência da legislação vigente à época dos fatos - tempus regit actum.
Prevalência do princípio da segurança jurídica e da paridade de armas no processo eleitoral. Manutenção do juízo de irregularidade das
contribuições advindas de cargos demissíveis ad nutum, ainda que os contribuintes sejam filiados à agremiação. Na espécie, evidenciado o
recebimento de recursos provenientes de chefe de benefícios, chefes de núcleo, chefes de departamento, secretário adjunto, diretores e chefe
de gabinete parlamentar. Todos os cargos em questão, por deterem a condição de liderança, de chefia e direção, se enquadram no conceito
de autoridade, sendo ilegítimas as contribuições. Irregularidade que atinge 38,19% das receitas do partido. Mantida, assim, a desaprovação
das contas. Recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional. Redução, entretanto, do prazo de suspensão do recebimento de quotas do
Fundo Partidário para quatro meses. Provimento parcial. (Proc. Classe RE N. 1965 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício
Financeiro - de Partido Político - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas - Exercício 2014. Procedência: São Leopoldo.)
Neste julgado, o RE 19-65.2015.6.21.0073, o eminente relator Des. Silvio Ronaldo Santos de Moraes destacou que "sobre a questão, entendo
que, na linha dos precedentes do TSE que tratam da aplicação da lei no tempo frente a alterações na legislação que rege as contas
partidárias, o Tribunal assente a aplicação da Lei n. 13.488/17 somente para o exercício financeiro de 2018 e anos posteriores, a fim de que as
contas do ano de 2017 dos partidos políticos não seja julgada com base em redações diferentes do art. 31 da Lei n. 9.096/95". (grifei)
Considerando o conteúdo do parecer conclusivo e da manifestação do Ministério Público Eleitoral, observa-se irregularidade insanável na
questão do recebimento de recursos de origem não identificada (RONI), no montante total de R$ 2.898,00 (dois mil, oitocentos e noventa e oito
reais).
Sendo assim, faz-se necessário o recolhimento do valor de R$ 7.837,00 (sete mil, oitocentos e trinta e sete reais) ao Tesouro Nacional,
conforme art. 14, caput e § 1º da Resolução TSE n. 23.464/2015:
“Art. 14. O recebimento, direto ou indireto, dos recursos previstos no art. 13 desta Resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante
ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta Resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas que não tenham sido estornados no
prazo previsto no § 5º do art. 11, os quais devem, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.”
Ainda quanto à sanção, cabe mencionar o artigo 49 da mesma Resolução:
“Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa
de até 20% (vinte por cento).”
Portanto, no caso concreto, atendendo aos ditames da legislação supramencionada, entendo que a multa de 10% é suficiente para reprovação
da conduta.
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do exercício 2016, apresentadas pelo Partido Progressista - PP, forte na Resolução nº
23.464/2015, art. 46, inciso III, “a”, determinando-se a devolução da quantia irregular, no montante de R$ 7.837,00 (sete mil, oitocentos e trinta
e sete reais), valor que deve ser acrescido de multa de 10%, a ser recolhido à conta única do Tesouro Nacional, nos termos do art. 37 da Lei nº
9.096/95.
Com o recolhimento do quantum sancionado, certifique-se e arquivem-se, com a devolução, ao partido, dos seus livros contábeis, se houver.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Canoas, 03 de setembro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-07.2017.6.21.0134
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
PARTIDO(S) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : LEONARDO JORGE KOVALEW E VANDERLEI LUIZ ZANATTA (ADV(S) MELCHIADES HERTCERT NETO-OAB 69051)
Processo: 32-07.2017.6.21.0134
Protocolo: 22.635/2017
Classe: Prestação de Contas – PC
Partido: Partido Republicano Brasileiro – PRB
Vistos.
Trata-se de prestação de contas da Direção Municipal do Partido Republicano Brasileiro – PRB – Canoas/RS, referente ao exercício de 2016.
As contas foram apresentadas intempestivamente em 16/06/2017 (fls. 09/118).
Publicado edital (fl.121), transcorreu o prazo sem impugnação (fl.122).
Foi expedido Exame Preliminar em 18/08/2017 (fl.123), intimado (fl. 126), o partido deixou transcorrer e prazo sem manifestação (fl. 127).
Em parecer técnico (fls. 133/137), foram consignadas irregularidades nas contas, notadamente em: a) Fundo Partidário; b) receitas de fontes
vedadas; c)receitas de origem não identificadas; d) receitas de doadores/contribuintes que não coincidem com os extratos bancários e falta de
recibos de contribuições e nota fiscal.
O Partido não se manifestou sobre as irregularidades apontadas, conforme certidão da fl. 142.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl. 143).
Expedido parecer conclusivo (fls. 150/154).
Novo parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 163).
O partido político apresentou petição e solicitou prorrogação de prazo para apresentar novos documentos (fls. 172/197), a qual foi deferida (fl.
198).
Em 17.05.2019 a agremiação partidária apresentou manifestação (fls. 205/242).
Nova vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 248).
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAR.
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De acordo com o parecer técnico conclusivo, houve contribuições advindas de titulares de cargos na Administração Pública que
desempenharam funções de direção ou chefia, no montante de R$ 12.710,00 (fl. 152), o que desafiou a vedação do art. 12, IV, da Resolução
TSE nº 23.464/2015.
Ainda há a discrepância entre a identificação constante do demonstrativo de contribuições recebidas e os créditos sem individualização nos
extratos bancários, no valor de R$ 500,00.
O partido não juntou todas as notas fiscais dos gastos com recursos provenientes do Fundo Partidário no valor de R$. 99.730,90. Também não
foi comprovada a aplicação mínima de 5% de recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, conforme determina o art. 44, V, da Lei n. 9096/95.
Da mesma forma, há, além do mais, que ressaltar a desconformidade entre as receitas arrecadadas e a identificação de
doadores/contribuintes, em alguns casos, onde não há coincidência entre a identificação constante no Demonstrativo de Contribuições
Recebidas e os depósitos identificados nos extratos bancários, no valor de R$. 5.610,00.
Nesse contexto, até porque quedou-se silente o prestador, sem apresentar comprovação das despesas faltantes e esclarecimentos sobre as
receitas vedadas e sem origem comprovada, as contas devem ser desaprovadas por comprometimento com a lisura da transparência.
Quanto à sanção, a mesma norma estabeleceu pena ao partido que tiver suas contas desaprovadas pela Justiça Eleitoral da seguinte forma:
Art. 14. O recebimento, direto ou indireto, dos recursos previstos no art. 13 desta Resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta Resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas, que não tenham sido estornados no
prazo previsto no § 3º do art. 11, os quais deverão, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de
até 20% (vinte por cento.
Portanto, no caso concreto, atendendo aos ditames da legislação supramencionada, entendo que a multa de 10% é suficiente para reprovação
da conduta.
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do exercício 2016, apresentadas pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB,
forte na Resolução nº 23.464/2015, art. 46, inciso III, “a”, determinando-se a devolução das quantias irregulares: R$ 18.820,00 (dezoito mil,
oitocentos e vinte reais) valor total deve ser acrescido de multa de 10%, a serem recolhidos à conta única do Tesouro Nacional, nos termos do
art. 37 da Lei nº 9.096/95.
Com o recolhimento do quantum sancionado, certifique-se e arquivem-se, com a devolução, ao partido, dos seus livros contábeis.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Canoas, 03 de setembro de 2019
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE

145ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 145 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 46-21.2018.6.21.0145
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Arvorezinha
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU(S) : EVANDRO ZEN, PAULO IVAN POMPERMAYER E LUIZ PAULO FONTANA (ADV(S) CAROLINA SERRO FONTANA-OAB 80050 E
PAULO GAZOLLA-OAB 11739)
Considerando que o réu Luiz Paulo Fontana possui audiência designada na Comarca de Passo Fundo, em processo no qual figura igualmente
como réu, havendo a designação daquela solenidade, em momento anterior, à solenidade designada no presente feito, transfiro a audiência de
instrução para o dia 03/10/2019, às 10h3omin . Intimem-se os réus, defensor e Ministério Público. Expeça-se mandado de condução da
testemunha faltante.Agende-se a sala de audiência junto ao Fórum da Justiça Estadual.
Arvorezinha, 05 de setembro de 2019
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 145ª ZE
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