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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 74-70.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 336952017
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTAS - NÃO APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS - EXECUÇÃO DE JULGADO - EXERCÍCIO 2016
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN (Adv(s) Artur Eduardo Jarzinski Alfaro OAB/RS 80.493 e Lieverson Luiz Perin
OAB/RS 49.740)
Vistos.
A UNIÃO, representada pela ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, requer o cumprimento do acórdão que condenou o PARTIDO ECOLÓGICO
NACIONAL - PEN (atual PATRIOTA) ao recolhimento da importância de R$ 4.400,00 ao Tesouro Nacional, acostando aos autos memória de
cálculo da quantia atualizada em R$ 5.442,44 (fls. 141-146).
Considerando que restou inexitosa a intimação a intimação (fl. 149), conforme comprovam os ARs de fls. 156 e 162, intime-se a União do
prazo de 15 (quinze) dias para declinar o endereço de intimação da parte.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 09 de setembro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1654-43.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 424212014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Executado(s): MARCIO ADRIANO CANTELLI ESPINDOLA, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 13077 (Adv(s) Thales Vinicius Bouchaton
OAB/RS 85.531)
Vistos.
Remetam-se os autos à União para que se manifeste sobre a proposta de parcelamento realizada pelo Executado (fl. 228).
Publique-se.
Porto Alegre, 9 de setembro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.

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, Quinta-feira, 12 de Setembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 171, Página: 3

PROCESSO 0602571-71.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602571-71.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA SENADOR, DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA, JOAO CARLOS
CAMARGO, EVERLEI RANGEL MARTINS
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) REQUERENTE: TANIA REGINA MACIEL ANTUNES RS077901
Vistos.
Considerando os termos da petição retro (ID n. 4118083), no sentido de que JOÃO CARLOS CAMARGO apresentou pedido de renúncia ao
seu registro de candidatura, homologada por este Tribunal, inclua-se na autuação o(a) candidato(a) que veio a substituí-lo e proceda-se à sua
notificação para que, no prazo de 03 (três) dias, constitua advogado nos autos mediante instrumento procuratório, sob pena de decretação de
revelia nos termos do art. 76, § 1º, II, do CPC, bem como, caso queira, apresente manifestação sobre o parecer técnico conclusivo ID n.
3160783.
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
Porto Alegre, 6 de setembro de 2019.
Des. ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 7203-73.2010.6.21.0000 PROTOCOLO: 670912010
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Executado(s): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (Adv(s) Vanir de Mattos OAB/RS 32.692)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos.
Realizada penhora de imóvel pertencente ao PSB, e avaliada a propriedade (fl. 455), cabe a intimação do executado, nos termos do art. 872, §
2º, do CPC, para manifestação, querendo, no prazo de 05 dias.
Transcorrido o prazo in albis, dê-se início aos atos expropriatórios, mediante a realização de leilão do bem. Para tanto, designo como leiloeiro o
Sr. Flávio Bittenourt Garcia, mediante termo de compromisso.
Determino a expedição do respectivo alvará de leilão, podendo ambos os instrumentos (termo de compromisso e alvará) ser firmados por
servidor da Secretaria Judiciária deste Tribunal.
Indicadas as datas para a realização das praças, intimem-se as partes.
Publique-se.
Porto Alegre, 09 de setembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.

Acórdãos
PROCESSO 0603094-83.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603094-83.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEXANDRE PERES SIMON DEPUTADO ESTADUAL, ALEXANDRE PERES SIMON
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602333-52.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602333-52.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAFAELA KONRAD DEPUTADO ESTADUAL, RAFAELA KONRAD
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

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, Quinta-feira, 12 de Setembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 171, Página: 4

PROCESSO 0602282-41.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602282-41.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLAUDIO LUIS SILVA DE LIMA DEPUTADO FEDERAL, CLAUDIO LUIS SILVA DE LIMA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692, CRISTINE RICHTER DA
SILVA - RS102589
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS
RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.553/17. APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0603469-84.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603469-84.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE FRANCISCO NUNES DEPUTADO FEDERAL, JOSE FRANCISCO NUNES
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602726-74.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602726-74.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DANIEL DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, DANIEL DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602961-41.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602961-41.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANO PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL, FABIANO PEREIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692, CARLOS RAFAEL DUARTE
ALVIM - RS107230, CRISTINE RICHTER DA SILVA - RS102589
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO E MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DÍVIDA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). RECURSOS PRÓPRIOS EM MONTANTE INCOMPATÍVEL AO PATRIMÔNIO.
RECOLHIMENTO DA QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
1. Recebimento de depósitos em espécie na conta bancária de campanha, sem que tenha sido observado o previsto no art. 22, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n. 23.553/17, o qual dispõe que as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário. A Resolução equipara doações sucessivas realizadas
por um mesmo doador em um mesmo dia a uma única doação.
2. Não atendidos os requisitos para reconhecimento da dívida de campanha, previstos no art. 35, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/17. A
dívida de campanha, não quitada no prazo regulamentar, não assumida pelo partido político, ou cuja cobrança seja renunciada pela credora,
vem sendo considerada como recurso de origem não identificada pela jurisprudência, ensejando seu recolhimento ao erário.
3. Os valores oriundos do FEFC não utilizados não constituem sobras de campanha.
4. Utilização de recursos próprios em valor incompatível com o patrimônio declarado pelo prestador por ocasião de seu registro de candidatura.
5. Prestação de contas não revestida de confiabilidade e transparência. Falhas graves, as quais ensejam o juízo de desaprovação e o
recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional.
6. Desaprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, desaprovaram as contas nos termos do voto do relator.
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PROCESSO 0603532-12.2018.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603532-12.2018.6.21.0000 - Canoas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CANOAS
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON LUIS KOSSMANN - RS47301, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS25419, OLDEMAR JOSE
MENEGHINI BUENO - RS30847
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
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROCEDENTE, ELEIÇÕES 2016.
ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA
DO VÍCIO. REJEIÇÃO
Configurado o inconformismo do embargante com as conclusões do acórdão. Evidenciada a tentativa de rediscutir a justiça da decisão e a
matéria já decidida pela Corte. Acórdão adequadamente fundamentado com as razões suficientes para a formação do convencimento dos
integrantes do Pleno deste Tribunal. Tentativa de rediscussão da matéria descabida em sede de embargos de declaração.
Rejeição.
DECISÃO: Por unanimidade, rejeitaram os embargos nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0603532-12.2018.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603532-12.2018.6.21.0000 - Canoas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CANOAS
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON LUIS KOSSMANN - RS47301, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS25419, OLDEMAR JOSE
MENEGHINI BUENO - RS30847
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
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROCEDENTE, ELEIÇÕES 2016.
ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA
DO VÍCIO. REJEIÇÃO
Configurado o inconformismo do embargante com as conclusões do acórdão. Evidenciada a tentativa de rediscutir a justiça da decisão e a
matéria já decidida pela Corte. Acórdão adequadamente fundamentado com as razões suficientes para a formação do convencimento dos
integrantes do Pleno deste Tribunal. Tentativa de rediscussão da matéria descabida em sede de embargos de declaração.
Rejeição.
DECISÃO: Por unanimidade, rejeitaram os embargos nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0603532-12.2018.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0603532-12.2018.6.21.0000 - Canoas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CANOAS
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON LUIS KOSSMANN - RS47301, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS25419, OLDEMAR JOSE
MENEGHINI BUENO - RS30847
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
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROCEDENTE, ELEIÇÕES 2016.
ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA
DO VÍCIO. REJEIÇÃO
Configurado o inconformismo do embargante com as conclusões do acórdão. Evidenciada a tentativa de rediscutir a justiça da decisão e a
matéria já decidida pela Corte. Acórdão adequadamente fundamentado com as razões suficientes para a formação do convencimento dos
integrantes do Pleno deste Tribunal. Tentativa de rediscussão da matéria descabida em sede de embargos de declaração.
Rejeição.
DECISÃO: Por unanimidade, rejeitaram os embargos nos termos do voto do relator.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO 0603130-28.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603130-28.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCO ANTONIO SANTOS REIS DEPUTADO ESTADUAL, MARCO ANTONIO SANTOS REIS
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS RENATO ALVES - RS067791
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de MARCO ANTONIO SANTOS REIS, 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).
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.
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O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 2.665,88 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito
centavos), conforme detalhamento do cálculo ID 4112883.
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, 9 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602618-45.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602618-45.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDSON TADEU CEZIMBRA DEPUTADO ESTADUAL, EDSON TADEU CEZIMBRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO CESAR SCHIO - RS78543
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas pertinentes ao pleito de 2018 de EDSON TADEU CEZIMBRA, 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).
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$ 12.136,98 (doze mil cento e trinta e seis reais e noventa e oito centavos),
conforme detalhamento do cálculo ID 4112483.
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, 6 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. 216/2019
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

Desembargador Eleitoral
membro do TRE/RS

Roberto

Carvalho

DESTINO:

NÚMERO DE DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO

1,5

R$ 700,00

Fraga,

ADICIONAL1
Ida: Retorno:
R$168,00

VALOR TOTAL

R$ 1.218,00

Brasília-DF

DESLOCAMENTO:

10 e 11-9-2019
Premiação do Ranking da Transparência do Poder Judiciário – ano 2019, a
MOTIVO:
realizar-se no dia10-9-2019. Proc.: 0007118-31.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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 10-9-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 217/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO
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-R$ 62,04

R$ 903,96

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília-DF
10 e 11-9-2019
Premiação do Ranking da Transparência do Poder Judiciário – ano 2019, a realizar-se no
MOTIVO:
dia10-9-2019. Proc.: 0007118-31.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Grande do Sul.
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 10-9-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

Despachos
PROCESSO 0600605-39.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0600605-39.2019.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADAO CLAITON DE SOUZA LEMOS DEPUTADO ESTADUAL, ADAO CLAITON DE
SOUZA LEMOS
Advogados do(a) REQUERENTE: ROSICLEIA DA SILVA NIEDERAUER - RS084656, HERMES ALEXANDRE ROCKENBACH - DF057568
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADAO CLAITON DE SOUZA LEMOS DEPUTADO ESTADUAL, ADAO CLAITON DE SOUZA LEMOS
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 4135283, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 10 de setembro de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de Registros e Informações
Processuais e Partidárias - CORIP.

ZONAS ELEITORAIS

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 290/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-72.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Chapada
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CHAPADA - RS (ADV(S) GABRYEL OTT IHME-OAB 97436 E PAULO
ROBERTO IHME-OAB 32558)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMIR DE ARAÚJO E SILVA E KELVIN LUIS SCHUH (ADV(S) GABRYEL OTT IHME-OAB 97436 E PAULO
ROBERTO IHME-OAB 32558)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do Município de
Chapada/RS referente ao exercício de 2018.
Publicado o Edital 31/2019 em 30/05/2019 (fl. 48), decorreu o prazo sem impugnações (fl. 52)
Expedido Exame Preliminar (fl. 53), intimado, o partido se manifestou (fls. 61 e 63 à 67).
Realizado o Exame das Contas (fl. 68), novamente foi realizada a intimação da agremiação (fl. 77), que novamente se manifestou (fl. 83).
Sobreveio Parecer Conclusivo apontando a inexistência de impropriedades e/ou irregularidades com manifestação pela aprovação das contas
(fls. 84 e 85).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer também opinando pela aprovação das contas (fl. 87).
Vieram conclusos os autos.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30/04/2019 conforme determina o art. 28 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
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A agremiação declarou arrecadação de receitas no total de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), no exercício financeiro de 2018 (fl. 08)
registradas a título de receitas operacionais, provenientes de doações/contribuições de pessoas físicas e, despesas, no total de R$ 436,80
(quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) registradas a título despesas operacionais e financeiras.
Os extratos bancários eletrônicos (fls. 70 a 72) apresentam movimentações de pequeno vulto no total de R$ 3,40 (três reais e quarenta
centavos) referentes a juros sobre aplicações financeiras.
Verificada, pela análise técnica, a inexistência de impropriedades e de irregularidades, e atendidas as exigências da legislação eleitoral, bem
como diante do parecer ministerial, a aprovação das contas é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do Município de
Chapada/RS relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, anote-se no SICO e arquive-se.
Carazinho, 10 de setembro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 291/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 65-63.2017.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ANDERSON LUIS DO AMARAL-OAB 23841, ANDERSON LUIS DO
AMARAL JR-OAB 101620, HÉLIO SELBACH DA ROCHA-OAB 15628 E RAQUEL ROCHA-OAB 97750)
RESPONSÁVEL(S) : ERINEU CLÓVIS XAVIER E ANDERSON LUIS DO AMARAL (ADV(S) ANDERSON LUIS DO AMARAL-OAB 23841,
ANDERSON LUIS DO AMARAL JR-OAB 101620 E RAQUEL ROCHA-OAB 97750)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do Município de
Carazinho/RS referente ao exercício de 2016.
Expedido Exame Preliminar (fls. 383 à 385), intimado, o partido não se manifestou (fl. 390).
Realizado o Exame das Contas (fls. 392 à 418), intimada, a agremiação novamente silenciou (fl. 423).
Sobreveio Parecer Conclusivo apontando recursos de fontes vedadas e de origem não identificada e opinando pela desaprovação das contas
(fl. 424).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela desaprovação das contas (fl. 427).
Intimados dos Pareceres Conclusivo e do Ministério Público Eleitoral (fls. 429, 430 e 432), o partido e seus representantes apresentaram
defesa acompanhada de documentos (fls. 436 a 649).
A Unidade Técnica manifestou-se acerca das provas acostadas aos autos e o impacto gerado sobre as impropriedades e irregularidades
anteriormente apontadas (fl. 664).
Aberto prazo para alegações finais, intimado, o partido se manifestou pugnando pela aprovação das contas (fl. 670).
Vieram conclusos os autos.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
A agremiação declarou arrecadação de receitas no total de R$ 58.938,69 (cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e
nove centavos), no exercício financeiro de 2016 (fls. 05 e 441) registradas a título de receitas operacionais, provenientes de
doações/contribuições de pessoas físicas e, despesas, no total de R$ 89.001,11 (oitenta e nove mil e um reais e onze centavos) registradas a
título de despesas operacionais.
Compulsando os autos, verifico que parte dos recursos provenientes de doações/contribuições arrecadadas pela agremiação, no total de R$
28.139,54 (vinte e oito mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), foi recebida de forma irregular. Conforme se verifica nos
extratos bancários eletrônicos disponibilizados pelo TSE (fls. 394 a 409), o partido não cumpriu a legislação vigente no que tange
à identificação dos doadores/contribuintes na conta bancária da agremiação, uma vez que alguns depósitos possuem registros sem
correpondência entre o nome do doador/contribuinte e o CPF ali consignado.
Reza o arts. 13 da Res.-TSE n.º 23.464/2015:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado; e
III – o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade. (grifei)
Ressalta-se que, o demonstrativo de contribuições recebidas bem como os recibos fornecidos aos doadores/contribuintes, apresentados pela
agremiação, ainda que identificados com o número do CPF, são documentos elaborados unilateralmente pela agremiação. Recente
jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, além de considerar insuficiente como elemento de prova documento
produzido internamente pelo partido, reafirma a responsabilidade da agremiação pela correta identificação dos doadores, in verbis:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA. AFASTADA A PENALIDADE DE
SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Apelo não conhecido no que
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concerne à vedação imposta aos doadores exercentes de cargo demissível ad nutum. Não tendo a sentença reconhecido a utilização de
recursos oriundos de fonte vedada, resta caracterizada a ausência de interesse recursal da agremiação no ponto em questão. 2. Recebimento
de contribuições que não transitaram pela contacorrente e depósitos não identificados nos extratos bancários. 2.1. A ausência de trânsito na
conta bancária da agremiação sinaliza a ocorrência de utilização de valores à margem da conta-corrente, em desacordo com o disposto no art.
4º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.464/15, caracterizando o recebimento de recurso de origem não identificada. 2.2. Depósitos sem
identificação nos extratos bancários. Infringência ao art. 7º da Resolução TSE n. 23.464/15. A relação de doadores apresentada pela grei
partidária não é suficiente para suprir a ausência de indicação do doador nos extratos bancários, porquanto se trata de documento produzido
internamente pelo partido, ao passo que a identificação do contribuinte deve ocorrer na própria operação bancária, conforme previsto na
legislação que regula a matéria. 3. Falhas que representam 53,11% do total dos recursos arrecadados pela agremiação, impossibilitando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para afastar o juízo de reprovação. Recolhimento ao Tesouro Nacional. Multa
fixada em 10% do valor irregular. Afastada a penalidade de suspensão de quotas do Fundo Partidário, de aplicação somente durante a
instrução do feito. 4. Parcial provimento
TRE-RS - RE: 3710 PORTÃO - RS, Relator: MARILENE BONZANINI, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data de Publicação: DEJERS - Diário
de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 66, Data 15/05/2019, Página 7)
Quanto aos depósitos efetuados pela própria agremiação municipal (CNPJ 87.449.898/0001-68), o procedimento é vedado nos termos dos
arts. 5º, IV, e 7º da Res.-TSE n.º 23.464/15:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
(grifei)
(...)
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos. (grifei)
Por fim, a agremiação recebeu recursos de pessoas ocupantes de cargos de chefia e direção, no total de R$ 11.409,00 (onze mil, quatrocentos
e nove reais), conforme se verifica dos registros contidos nos extratos bancários eletrônicos (fls. 394 a 409) em confronto com as
informações prestadas por repartições públicas do município de Carazinho/RS (fls. 410 a 418).
As doações/contribuições efetuadas por ocupantes de cargos de chefia e direção configuram-se como recursos de fontes vedadas, nos termos
no art. 12, IV, § 1º da Res.-TSE n.º 23.464/2015 e, deveriam ter sido estornados aos doadores identificados até o último dia do mês
subsequente ao do recebimento do valor, conforme previsto no §5º do art. 11 da Resolução supracitada, o que também não foi realizado pela
agremiação.
Em razão das irregularidades acima apontadas - recebimento, pela agremiação de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas o partido viola a legislação e incorre em graves irregularidades, o que macula a integridade das contas e impossibilita a fiscalização conforme
previsto na Lei.
Isso posto, merecem acolhimento os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público.
III - DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do Município de Carazinho/
RS, com fundamento no art. 46, III, alínea “b”, da Resolução TSE nº 23.464/15 e:
a) CONDENO ao recolhimento, por meio de GRU, ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 39.548,54 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta
e oito reais e cinquenta e quatro centavos) acrescidos de multa de 15% - atendendo ao princípio da proporcionalidade, conforme
determinado no artigo 49 caput e § 2º - referentes às receitas de fontes vedadas (R$ 11.409,00 - onze mil, quatrocentos e nove reais) e de
origem não identificada (R$ 28.139,54 - vinte e oito mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
b) DETERMINO a suspensão do repasse de novas quotas do fundo partidário pelo período de 01 (um) ano, nos termos do art. 47, I, da
mencionada Resolução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com trânsito em julgado:
a) notifiquem-se os órgãos partidários hierarquicamente superiores do inteiro teor desta decisão, bem como para que suspendam o repasse de
novas quotas do fundo partidário nos moldes do item "b" supra;
b) intime-se o órgão estadual bem como para que proceda ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, até o limite
da sanção ou informem a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário em epígrafe no prazo de 15 (quinze) dias.
Efetuado o desconto, os valores retidos devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, sendo que, em tal caso, deve ser juntada
aos autos a GRU referente ao valor recolhido.
Recebida a informação da inexistência ou insuficiência de valores a receber do Fundo Partidário, ou decorrido o prazo in albis, intime-se o
órgão partidário municipal e seus responsáveis para que promovam o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de inscrição dos devedores no CADIN nos termos do art. 60, I, "b" da Resolução TSE nº 23.464/15.
Quitada a dívida, arquive-se.
Vencido o prazo sem que tenha sido efetuado o recolhimento do valor determinado, certifique-se o decurso e remetam-se os autos à
Secretaria Judiciária do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, unidade responsável pelo encaminhamento à Advocacia Geral da União, para fins
de cobrança dos valores não recolhidos.
Retornando os autos do TRE-RS, arquive-se.
Carazinho, 10 de setembro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 292/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-78.2017.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) DEBORA MUNEROLI PIVA-OAB 101253, GIOVANA CECCONELLO-OAB 70453, INARA
PEDROTTI SANINI-OAB 96940 E LIDIANE ANITA MICHELINI LEITE-OAB 95459)
RESPONSÁVEL(S) : ALBANO IRINEU KEYSER FILHO E MILTRAS CAETANO PASQUALOTTO
Vistos.
Defiro o parcelamento da dívida da agremiação no valor total de R$ 10.657,48 (dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito
centavos) em 20 (vinte) parcelas, atualizadas na forma do inc. II do § 4º do art. 60 da Res. 23.546/2017.
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O primeiro vencimento será em 23/09/2019, no valor de R$ 532,88 (quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) e as demais
parcelas terão o valor principal de R$ 532,88 (quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), corrigidas na forma supramencionada,
com vencimentos no dia 23, ou primeiro dia útil subsequente, dos meses de outubro de 2019 a abril de 2021.
Deverão ser juntados aos autos os comprovantes das parcelas quitadas.
Intime-se.
Carazinho, 10 de setembro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE

18ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 53/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-12.2019.6.21.0018
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
Vistos.
O Partido Social Democrático – PSD não submeteu suas contas à Justiça Eleitoral no período legalmente previsto.
Realizou-se a notificação dos responsáveis pela agremiação partidária sem que houvesse qualquer manifestação.
Diante da informação do transcurso do prazo sem manifestação (f. 02) determinou-se a imediata suspensão do repasse das quotas do fundo
partidário e a realização de diligências (f. 05).
Foi constatada a inexistência de extratos das movimentações financeiras, da emissão de recibos ou do recebimento de recursos do fundo
Partidário (f.09).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas do PSD como não prestadas (f. 11).
É O RELATÓRIO. DECIDA-SE.
A prestação de contas tem por escopo permitir o controle, tanto pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, acerca dos recursos arrecadados
e dos gastos efetuados, sejam ou não de caráter eleitoral, de modo a conferir máxima transparência e legitimidade às transações efetuadas
pelos partidos políticos.
A obrigatoriedade da agremiação partidária em prestar as contas anualmente decorre de previsões constantes nos arts. 30 a 37-A, da Lei nº
9.096/95 e regulamentado a partir do art. 28 na Res. TSE nº 23.546/2017. No caso dos autos, a despeito da notificação o partido e seus
responsáveis permaneceram omissos, infringindo expressa disposição legal.
Ex positis, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Democrático – PSD referentes ao exercício do ano de 2018 nos termos
previstos no art. 46, inciso IV, alínea “a”, da Res. TSE nº 23.546/2017; e, determino a aplicação da sanção capitulada no art. 48 da já referida
Resolução acarretando ao partido político a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário enquanto perdurar a irregularidade.
Ao cartório para as diligências devidas.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Dom Pedrito, 10 de setembro de 2019
LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2019
PROCESSO CLASSE: EF 1000001-61.2007.6.21.0023
ECXECUÇÃO FISCAL
EXECUTADO: SÉRGIO LUIZ FERNANDES PIRES e PARTIDO DOS TRABALHADORES DE IJUÍ
EXEQUENTE: UNIÃO - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
ADV(s): CLEUSA MARISA FRONER – OAB/RS 42.852, MARCIO DA SILVA GRANEZ - OAB/RS 83.565 e MÁRIO OLIVEIRA JÚNIOR OAB/RS 89.947.
Juiz Eleitoral: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA.
Vistos.
Defiro o bloqueio pelo sistema BACENJUD em nome de Sérgio Luiz Fernandes Pires e do Diretório do Partido dos Trabalhadores de Ijuí,
conforme documento que segue e serve de penhora.
Intimem-se.
Diligências legais.
Ijuí, 10 de setembro de 2019.
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA,
Juiz Eleitoral.
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29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 157/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-80.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - AVANTE - LAJEADO/RS
- PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : AVANTE - LAJEADO/RS (ADV(S) VILMO GUILHERME LAMPERT SCHONS-OAB 82858)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIANE REGINA KLUNK E GRASIELA DALMORO (ADV(S) VILMO GUILHERME LAMPERT SCHONS-OAB 82858)
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício de 2018, do AVANTE de Lajeado/RS.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em 12/08/2019.
Publicado edital, não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 67.
Analisadas as contas pela Unidade Técnica (fl.74), 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.76.
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;"
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 AVANTE do Município de LAJEADO/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, 11 de setembro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 158/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-51.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PDT - MARQUES DE
SOUZA/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marques de Souza
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA- MARQUES DE SOUZA/RS (ADV(S) LAURI CLÁUDIO BONFADINI-OAB
40721)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO GIOVANELLA E ADEMIR JOSÉ ALVES DA COSTA (ADV(S) LAURI CLÁUDIO BONFADINI-OAB 40721)
Vistos.
Dê-se vista dos autos aos interessados para que se manifestem no prazo comum de 03 (três) dias, nos termos do art. 40, da Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Após, voltem os autos conclusos para apreciação.
Diligências legais.
Lajeado, 11 de setembro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
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31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 031ª ZE/RS
Vistos.
Classe PC – Processo N. 31-69.2019.6.21.0031
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Montenegro/RS - PP. Idivã Becker Carlos (OAB/RS 39707)
Responsáveis: Nelson Luiz Timm e Vlademir Ramos Gonzaga - PP. Idivã Becker Carlos (OAB/RS 39707)
O Parecer Conclusivo aponta a ocorrência de irregularidades nas contas (fls. 62-63), havendo, ainda, parecer do Ministério Público Eleitoral
pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 64).
Dessa forma, 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 (artigo 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017).
Montenegro, 10 de setembro de 2019.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-60.2019.6.21.0031
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - Não apresentação das contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE BROCHIER/RS
RESPONSÁVEL(S) : FREDI HAUPENTHAL E SAMUEL GALZER MUSSKOPF
I - RELATÓRIO:
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2018, do Partido Progressistas (PP) do
Município de Brochier-RS (fls. 02-07v.).
Informado pelo Chefe de Cartório a notificação do responsável financeiro Samuel Galzer Musskopf e a devolução da Carta dirigida ao
presidente Fredi Haupenthal, foram despachados os autos determinando a notificação dos diretórios estadual e nacional para a suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário ao PP de Brochier, bem como determinando a notificação de Fredi Haupenthal mediante mandado a
ser cumprido por Oficial de Justiça (fls. 09-09v.).
Cumprido o Mandado de Notificação e Intimação n. 013/2019 (fls. 16-17), e certificado o decurso do prazo para a apresentação das contas (fl.
18), foram despachados os autos decretando a revelia das partes e a adoção dos procedimentos previstos no artigo 30, inciso IV, alíneas "a" a
"c" da Res. TSE n. 23.546/2017 (fl. 18v.).
Realizado o exame, foi certificada a ausência de informações sobre a eventual emissão de recibos de doação e registro de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 20-20v.), bem como juntado o extrato bancário eletrônico correspondente (fl. 21).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 22-22v.).
Novo despacho exarado nos autos (fl. 23v.) determinando a intimação das partes para manifestação acerca da documentação juntada aos
autos pela unidade técnica de exame e pelo Ministério Público Eleitoral, transcorrendo o prazo concedido in albis (fl. 25).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art.
32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fls. 03-03v, o Partido
Progressistas esteve constituído, no exercício financeiro de 2018, no município de brochier-RS, tendo como responsáveis
financeiros o presidente Fredi Haupenthal e o tesoureiro-geral Samuel Galzer Musskopf , fato que gerou a obrigação de prestar contas.
No mérito, constatada a regularidade das notificações realizadas, e a permanência da omissão na obrigação de prestar contas, mesmo após
oportunizada sua apresentação, o julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a",
da Res. TSE n. 23.546/2017.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, o qual regulamenta que:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei n. 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
Considerando que não há notícia, nos presentes autos, do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, deixo de determinar a
devolução de tais valores, eis que inexistentes, permanecendo a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto
não for regularizada a situação do partido.
Ainda, a Resolução TSE n. 23.571/2018, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos
políticos regulamenta, no caput do artigo 42, que "será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver
suas contas partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada
a situação". Contudo, considerando que no dia 20 de maio do corrente ano foi publicada no DJe n. 104/2019, páginas 60-64, Medida Cautelar,
deferida parcialmente, na ADI n. 6.032, "afastando qualquer interpretação que permita que a suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas como não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de
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suspensão do registro, nos termos do artigo 28 da Lei 9.096/1995", a determinação de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário deverá ser suspensa até o julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Dessa forma, ante a omissão na apresentação das contas, fica o órgão partidário municipal impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, permanecendo a determinação de suspensão do registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada sua
situação pendente do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.032.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Progressistas (PP) do município de Brochier-RS, relativas ao exercício financeiro de
2018, nos termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo
municipal a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação das contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se, sendo as partes mediante publicação desta sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, considerando ter sido
decretada a revelia destes (caput do artigo 346 do CPC).
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão.
Cumpridas as demais diligências, arquivem-se.
Montenegro, 10 de setembro de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-61.2019.6.21.0031
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE MONTENEGRO/RS (ADV(S) MARALÚCIA WERNER-OAB 30307)
RESPONSÁVEL(S) : MARCO AUGUSTO WERNER, MARILENE BERTUOL GUIDINI, NEI DE PAULA E CARLUSA MILENE DA SILVA
CEZAR (ADV(S) MARALÚCIA WERNER-OAB 30307)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido
Republicano Brasileiro (PRB), do município de Montenegro-RS, subscrita pelos responsáveis financeiros Nei de Paula e Carlusa Milene da
Silva Cezar, presidente e tesoureira da agremiação partidária, respectivamente (fls. 23-26), apresentada após os procedimentos previstos no
artigo 30, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital de Publicação n. 026/2019 (fl. 27) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 28), transcorrendo o prazo para
impugnação in albis (fl. 30).
Realizado o exame pelo servidor designado, foi constatada a ausência de movimentação financeira em extratos bancários, de emissão de
recibos eleitorais e de informações sobre eventual recebimento ou repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário (fls. 33-34).
Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pelo julgamento das contas como prestadas e aprovadas (fl. 36).
Novo despacho exarado nos autos (fl. 37v), determinando a intimação das partes para manifestação acerca da documentação juntada aos
autos pela unidade técnica de exame e da promoção do Ministério Público Eleitoral.
Devidamente intimadas (fl. 38), as partes quedaram inertes (fl. 39).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano
anterior (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95), podendo os órgãos diretivos municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
apresentarem Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 4º deste mesmo artigo.
A declaração de ausência de movimentação financeira está regulamentada no art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017, que estabelece que:
Art. 45 - Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28, a autoridade
judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência
de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º;
III - a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos
de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III, no prazo de cinco dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no prazo de cinco dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos
apresentados no processo, no prazo comum de três dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a autoridade judiciária, após ter assegurado o
amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções cabíveis
ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46, e a disponibilização do processo ao MPE para apuração da prática de crime
eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do CE.
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Dessa forma, constatada a inexistência de impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, bem como a
manifestação favorável da unidade técnica de exame e do Ministério Público Eleitoral, o julgamento das contas como prestadas e aprovadas é
medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo PRESTADAS E APROVADAS as contas dos Partido Republicano Brasileiro (PRB) do município de Montenegro-RS,
apresentadas por Nei de Paula e Carlusa Milene da Silva Cezar, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 45, inciso VIII,
alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Montenegro, 10 de setembro de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-53.2019.6.21.0031
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - Não apresentação das contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE MONTENEGRO/RS
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS EINAR DE MELLO (ADV(S) JULIANA CÁTIA STEIGLEDER BECKER-OAB 40.834), JOÃO HEITOR DA CRUZ
E ESTEVÃO CARPES DE OLIVEIRA
I - RELATÓRIO:
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2018, do Partido Socialista Brasileiro (PSB) do
Município de Montenegro-RS (fls. 02-13v.).
Informado pelo Chefe de Cartório a devolução das Cartas de Notificação dirigidas ao responsáveis Carlos Einar de Mello e Ricardo Endres (fl.
14), foram despachados os autos determinando autuação, suspensão imediata do repasse de novas cotas do Fundo Partidário ao partido
omisso e nova tentativa de notificação das partes (fls. 15-15v.).
Juntados os mandados de notificação dirigidos aos responsáveis Carlos Einar de Mello (fls. 23-24) e Ricardo Endres (fls. 26-27), o prazo para
a apresentação das contas decorreu sem manifestação (fl. 28).
Informado pelo Cartório o falecimento do responsável Ricardo Endres (fls. 28v-30), foi declarado extinto o feito, em relação ao responsável
falecido, bem como decretada a revelia das partes e a adoção dos procedimentos previstos no artigo 30, inciso IV, alíneas "a" a "c" da Res.
TSE n. 23.546/2017 (fls. 31-31v.).
Realizado o exame, foi certificada a ausência de informações sobre a eventual emissão de recibos de doação e registro de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 32-32v.), bem como juntado o extrato bancário eletrônico correspondente (fls. 33).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 34-34v).
Novo despacho exarado nos autos (fl. 35v), determinando a intimação das partes para manifestação acerca da documentação juntada aos
autos pela unidade técnica de exame e pelo Ministério Público Eleitoral (fl. 35v), o ex-tesoureiro da agremiação partidária apresentado
declaração de ausência de movimentação de recursos (fls. 37-41).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art.
32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fl. 03-03v, o Partido
Socialista Brasileiro esteve constituído, no exercício financeiro de 2018, no município de Montenegro-RS, tendo como responsáveis
financeiros o presidente Ricardo Endres e o secretário de finanças Carlos Einar de Mello, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
Decorrido o prazo para a prestação das contas e determinada a intimação das partes para manifestação acerca da documentação apresentada
pelo órgão técnico de exame e pelo Ministério Público Eleitoral, o ex-secretário de Finanças, Carlos Einar de Mello, apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, datada de 13.07.2019, sem a assinatura do presidente (fl. 37), asseverando que a omissão na
assinatura decorria do falecimento do ex-presidente Ricardo Endres, não tendo o partido vice-presidente (fl. 39).
Contudo, da certidão de fls. 03-03v, constata-se que o partido tinha Luis Carlos de Azeredo como vice-presidente. Ainda, da certidão de fls. 0404v, verifica-se que, desde 26.03.2019, o partido possui nova composição, tendo atualmente como dirigentes financeiros o presidente João
Heitor da Cruz e o secretário de finanças Estevão Carpes de Oliveira, aos quais caberia subscrever eventual Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos.
Dessa forma, sendo inválida e intempestiva a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos de fl. 37, e constatada a regularidade
das notificações realizadas e a permanência da omissão na obrigação de prestar contas, mesmo após oportunizada sua apresentação, o
julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a", da Res. TSE n. 23.546/2017.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, o qual regulamenta que:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei n. 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
Considerando que não há notícia, nos presentes autos, do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, deixo de determinar a
devolução de tais valores, eis que inexistentes, permanecendo a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto
não for regularizada a situação do partido.
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Ainda, a Resolução TSE n. 23.571/2018, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos
políticos regulamenta, no caput do artigo 42, que "será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver
suas contas partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada
a situação". Contudo, considerando que no dia 20 de maio do corrente ano foi publicada no DJe n. 104/2019, páginas 60-64, Medida Cautelar,
deferida parcialmente, na ADI n. 6.032, "afastando qualquer interpretação que permita que a suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas como não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de
suspensão do registro, nos termos do artigo 28 da Lei 9.096/1995", a determinação de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário deverá ser suspensa até o julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Dessa forma, ante a omissão na apresentação das contas, fica o órgão partidário municipal impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, permanecendo a determinação de suspensão do registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada sua
situação pendente do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.032.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Comunista do Brasil (PC do B) do município de Montenegro-RS, relativas ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados,
cominando ao órgão diretivo municipal a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva
apresentação das contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se, sendo as partes mediante publicação desta sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, considerando ter sido
decretada a revelia destes (caput do artigo 346 do CPC).
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão.
Cumpridas as demais diligências, arquivem-se.
Montenegro, 10 de setembro de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE

33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.112/2019 - 33ª ZE/RS
Classe Processo: PC Nº 56-47.2017.6.21.0033
Partido(s): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB – DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL (Adv(s)
CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, DR. EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB 104318 e FRANCISCO TIAGO DUARTE
STOCKINGER-OAB 48799), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE PONTÃO/RS
Responsável(s): VALDIR BONATTO e MICHELI TASSIANI PETRY (Adv(s) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, DR. EVERSON
ALVES DOS SANTOS-OAB 104318 e DR. FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB 48799), PRESIDENTE – EDUARDO
MARAGON GALERA e SECRETÁRIA – MARCIA ANGELICA SCHNELL
Município: Pontão
Rh
Trata-se de pedido de reconsideração do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Pontão, em face da sentença que desaprovou a
prestação de contas do partido – exercício 2016. Ocorre que já houve decisão sobre as contas do partido, sentença de fls.115/117, publicada
no DEJERS em 06/05/2019. O partido não recorreu da decisão com instrumento hábil e tempestivamente.
O Ministério Público opinou pelo cumprimento das determinações constantes da sentença.
Diante do exposto, acolho o parecer retro.
Indefiro a petição de fls. 155, recebida ainda que intempestivamente.
Intime-se a agremiação partidária.
Passo Fundo, 06 de setembro de 2019.
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral

41ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 67/2019 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-10.2019.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUIZ ELEITORAL: LUCIANO BARCELOS COUTO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (ADV(S) ELOI TAROUCO IRIGARAY-OAB 96052)
RESPONSÁVEL(S) : OSCAR DE OLIVEIRA RAMOS NETO, CARLOS BECKER E PATRIC AREND LUDERITZ (ADV(S) ELOI TAROUCO
IRIGARAY-OAB 96052)
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 apresentada pelo Partido Social Liberal – PSL de Santa Maria/RS e entregue em
30/04/2019.
Juntaram documentos de fls. 02 a 46.
Publicado o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício no DEJERS, não houve impugnações (fl.55).
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Foi expedido o relatório de exame da prestação de contas pelo examinador, solicitando manifestação quanto a inconsistências nos
demonstrativos (fls. 56/58).
Intimado, o partido apresentaou nova prestação de contas (fls.62/90), mas estas condiziam com as Eleições 2018 e não com a anual. Foram
apresentadas, posteriormente, duas prestações de contas retificadoras (fls. 99/121 e 129/149), com as respectivas publicizações pelos Editais
n° 24/2019 e n° 25/2019, respectivamente. Em 30/08/2019, decorreu o prazo do último edital publicado, sem manifestação (fl.157).
Foi expedido parecer conclusivo pelo examinador, manifestando-se pela aprovação das contas (fls. 158/159).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer no mesmo sentido (fl.162).
É o relatório. Decido.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido apresentou todos os documentos exigidos pelo art. 29 da Res. TSE 23.546/2017, refletindo
adequadamente a movimentação financeira e patrimonial da agremiação, pois não foram encontradas irregularidades, bem como não foram
constatadas impropriedades, nos termos do artigo 36, §§ 2º e 3º, da citada resolução.
Isso posto, APROVO as contas partidárias do exercício de 2018 do Partido Social Liberal – PSL de Santa Maria/RS, com fulcro no art. 46, I, da
Resolução TSE n.º 23.546/17.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
Santa Maria, 11 de setembro de 2019
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral da 041ª ZE

43ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-24.2018.6.21.0043
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : ORGÃO DEFINITIVO DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) SIMONE BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB
56912)
RESPONSÁVEL(S) : ALTIERES TERRA DE CARVALHO, ISTÊNIO RONEY PEREIRA E RUBENS CARDOSO DE AGUIAR (ADV(S) SIMONE
BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB 56912)
Vistos.
Ante a proposta de parcelamento do débito apresentada pela União, DETERMINO a intimação da parte devedora para que se manifeste
acerca dos termos propostos.
Cumpra-se.
Santa Vitória do Palmar, 10 de setembro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 28-78.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTAS DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR (ADV(S) SIMONE BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB 56912)
REPRESENTANTE(S) : TAILOR RENAN BARNECHE DOS SANTOS, DINARTE ROCHA OLIVEIRA, ULISSES GONZALES E MARLENE
PEREIRA BARBOSA (ADV(S) SIMONE BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB 56912)
RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de Pedido de Regularização de Contas Julgadas Não-Prestadas apresentada pelo Partido Progressistas - PP – da unidade eleitoral
de Santa Vitória do Palmar/RS, referente ao exercício financeiro de 2017 (fls. 02-50). A agremiação partidária protocolou a Petição na data de
18/07/2019 e o Cartório Eleitoral juntou certidão com a composição completa do Partido (fls. 52-53).
Publicado o Edital nº 023/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 31/07/2019, dando publicidade da Demonstração do Resultado do
Exercício Financeiro e do Balanço Patrimonial do partido político em questão, decorreu o prazo legal sem impugnação (certidão de fls. 57).
Expedido Exame da Prestação de Contas (fls. 62-63), e constatada a sua regularidade geral, posicionou-se a unidade técnica pela aprovação
das contas do Partido Progressistas, sem ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer acolhendo integralmente o Exame Técnico, manifestando-se pela aprovação das contas (fl. 67-67
verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da apreciação de Pedido de Regularização de Contas Partidárias Julgadas Não Prestadas, referentes ao exercício financeiro do ano
de 2017, apresentadas pelo Partido Progressistas de Santa Vitória do Palmar.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.464/2015 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95,
art. 32, caput).
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Registre-se que a Petição foi protocolada em Cartório na data de 18/07/2019, estando regularmente instruída com os documentos exigidos
pela referida Resolução 23.464/2015, em seu art. 29, e suas peças devidamente assinadas.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei 9096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE 23.464/2015, e disposições processuais da Resolução 23.546/2017, de forma a verificar a origem das receitas do partido político e a
consequente destinação de suas despesas:
Art. 35.Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do caput do art. 34 desta Resolução, a unidade técnica
procederá ao exame da prestação de contas do partido e da escrituração contábil das receitas e dos gastos de campanha eleitoral, de que
trata o art. 34 da Lei nº 9.096, de 1995, manifestando-se sobre:
I – o cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, operacional ou patrimonial;
II – a regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, especificando o percentual de gastos irregulares em
relação ao total de recursos;
III – a origem dos recursos para fins de observância das vedações previstas nos arts. 12 e 13 desta Resolução;
IV – a conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários;
V – a observância dos limites previstos no art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995, em relação aos seguintes gastos:
a)pagamento de pessoal, a qualquer título;
b)criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política;
c) criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres;
VI – a regularidade da escrituração contábil das receitas e gastos relativos a campanhas eleitorais; e
VII – a pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos.
O Partido Progressistas apresentou todos os documentos necessários à perfeita formalização da Prestação de Contas, de acordo com o art. 29
da Resolução TSE 23.464/2015, permitindo à Justiça Eleitoral exercer a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando
adequadamente a real movimentação financeira efetuada.
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
O partido não declarou recebimento ou movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário ou qualquer outra forma de transferências
financeiras intrapartidárias recebidas ou efetuadas, conforme demonstrativos de fls. 30-31, além de consultas ao sítio do TSE.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
O Demonstrativo de Receitas e Gastos (fl. 37) revela despesas financeiras do Partido Político com comissões bancárias, conforme corroborado
pelos extratos bancários acostados aos autos e enviados pela Instituição Financeira por meio do Sistema de Prestação de Contas Anuais..
Ainda, não houve a declaração de recebimento de recursos estimáveis em dinheiro ou doações e contribuições financeiras recebidas ou
efetuadas. Nos demonstrativos acostados aos autos, também não há a menção de dívidas de campanha ou obrigações a pagar.
Nesse sentido, considerando a Análise Técnica expedida e o Parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, cabível a aprovação das contas
apresentadas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo REGULARIZADAS e APROVADAS as contas do PARTIDO PROGRESSISTAS de Santa Vitória do Palmar/RS, referente
ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório Eleitoral com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes – SICO – e com o levantamento da Suspensão imposta
pela ausência de Prestação de Contas no Exercício Financeiro em questão, se por outro motivo o Partido não se encontrar com a anotação
suspensa.
Em atenção ao art. 60, I, “a” da Resolução TSE 23.546/2017, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional do Partido acerca do teor da
presente decisão.
Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
Santa Vitória do Palmar, 10 de setembro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 15-79.2019.6.21.0043
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - Prestação de Contas - De Comitê Financeiro 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DO CHUI (ADV(S) ROBERTO DE ALENCAR OSORIO-OAB 72561)
RESPONSÁVEL(S) : ANSELMO ARTURI AMARAL E CARLA DE LIMA MAXIMILA (ADV(S) ROBERTO DE ALENCAR OSORIO-OAB 72561)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização de apresentação de prestação de contas eleitorais (fls. 02-18), referentes às eleições gerais de
2018, apresentado pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT do município do Chuí/RS.
Foi publicado, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, o Edital n. 014/2019 (fl.27), dando publicidade da prestação de
contas, nos termos do art. 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Transcorreu o prazo sem impugnação (fl. 31).
Apreciando os dados apresentados, a analista manifestou-se, em relatório conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 34-34v),
pela não abertura da conta corrente específica para o período eleitoral, em desconformidade com o que preceitua o art. 10, da Resolução TSE
n. 23.553/2017.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer, manifestou-se pela aprovação com ressalvas, pelos mesmos motivos apresentados no exame das
contas (fl. 38).
Vieram conclusos os autos para julgamento.
É o relatório.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Quinta-feira, 12 de Setembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 171, Página: 18

II. FUNDAMENTAÇÃO:
O órgão municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT do município do Chuí/RS busca regularizar a ausência de prestação de contas
referentes às eleições gerais de 2018. Assim, cabe o rito previsto no art. 71 e seguintes da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Após análise pelo órgão técnico, verificou-se que a entidade partidária apresentou os documentos necessários à regularização da prestação de
contas, sem que se tenha encontrado irregularidades nas informações prestadas, mas apontou a impropriedade pela não abertura da conta
corrente específica referente ao período eleitoral.
Desta forma, tanto o parecer conclusivo do órgão técnico quanto o do Ministério Público Eleitoral opinaram pela aprovação das contas com
ressalvas.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, acolho a manifestação ministerial e julgo procedente a petição pela regularização de prestação de contas eleitorais, apresentada
pela agremiação municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT do município do Chuí/RS, referente às eleições 2018, considerando,
para todos os efeitos, prestadas e APROVADAS COM RESSALVAS as contas eleitorais, nos termos do art. 77, II da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Registrem-se as informações no Sistema SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Santa Vitória do Palmar, 10 de setembro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 26-11.2019.6.21.0043
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB CHUÍ - RS (ADV(S) CASSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : RUBILSON BERMUDEZ DE LIMA, MAURÍCIO SENA CABREIRA E EUZÉBIO RODRIGUES BERMUDEZ (ADV(S)
CASSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de Pedido de Regularização de Contas Julgadas Não-Prestadas apresentada pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB –
da unidade eleitoral do Chuí/RS, referente ao exercício financeiro de 2017 (fls. 02-48). A agremiação partidária protocolou a Petição na data de
22/05/2019 e o Cartório Eleitoral juntou certidão com a composição completa do Partido (fls. 50-55).
Publicado o Edital nº 022/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 30/07/2019, dando publicidade da Demonstração do Resultado do
Exercício Financeiro e do Balanço Patrimonial do partido político em questão, decorreu o prazo legal sem impugnação (certidão de fls. 65).
Expedido Exame da Prestação de Contas (fls. 70-71), e constatadas impropriedades que não comprometeram a sua regularidade geral,
posicionou-se a unidade técnica pela aprovação das contas do Partido, com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer acolhendo integralmente o Exame Técnico, manifestando-se pela aprovação das contas, com
ressalvas (fl. 75-75 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da apreciação de Pedido de Regularização de Contas Partidárias Julgadas Não Prestadas, referentes ao exercício financeiro do ano
de 2017, apresentadas pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro do Chuí.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.464/2015 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95,
art. 32, caput).
Registre-se que a Petição foi protocolada em Cartório na data de 22/05/2019, estando regularmente instruída com os documentos exigidos
pela referida Resolução 23.464/2015, em seu art. 29, e suas peças devidamente assinadas.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei 9096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE 23.464/2015, e disposições processuais da Resolução 23.546/2017, de forma a verificar a origem das receitas do partido político e a
consequente destinação de suas despesas:
Art. 35.Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do caput do art. 34 desta Resolução, a unidade técnica
procederá ao exame da prestação de contas do partido e da escrituração contábil das receitas e dos gastos de campanha eleitoral, de que
trata o art. 34 da Lei nº 9.096, de 1995, manifestando-se sobre:
I – o cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, operacional ou patrimonial;
II – a regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, especificando o percentual de gastos irregulares em
relação ao total de recursos;
III – a origem dos recursos para fins de observância das vedações previstas nos arts. 12 e 13 desta Resolução;
IV – a conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários;
V – a observância dos limites previstos no art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995, em relação aos seguintes gastos:
a)pagamento de pessoal, a qualquer título;
b)criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política;
c) criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres;
VI – a regularidade da escrituração contábil das receitas e gastos relativos a campanhas eleitorais; e
VII – a pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos.
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O Partido apresentou todos os documentos necessários à perfeita formalização da Prestação de Contas, de acordo com o art. 29 da
Resolução TSE 23.464/2015, permitindo à Justiça Eleitoral exercer a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando
adequadamente a real movimentação financeira efetuada.
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
O partido não declarou recebimento ou movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário ou qualquer outra forma de transferências
financeiras intrapartidárias recebidas ou efetuadas, conforme demonstrativos de fls. 33 e 40, além de consultas ao sítio do TSE.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Realizada a análise da movimentação financeira, registrou-se que a conta bancária vinculada ao CNPJ do Partido Político, (conta-corrente nº
685022106, agência 800, com data de abertura em 26/11/2015), apresenta tão somente cobranças de tarifas bancárias ao longo do exercício
fiscal em questão, além de 2 (duas) contribuições financeiras (depósito em dinheiro) efetivadas pelo Presidente do Partido e por seu
Tesoureiro, conforme especificado no Exame Técnico.
Nos demonstrativos acostados aos autos, não há a menção de dívidas de campanha, doações de recursos estimáveis em dinheiro ou
obrigações a pagar. Ainda, os extratos bancários juntados aos autos e enviados pela Instituição Financeira ao Sistema de Prestação de Contas
Anuais da Justiça Eleitoral dão conta da regular movimentação de recursos financeiros ao longo do exercício fiscal em análise, em observância
às determinações da Resolução TSE 23.464/2015.
O Demonstrativo de Receitas e Gastos (fl. 39) revela despesas do Partido Político com serviços técnico-profissionais (serviços contábeis) no
montante de R$ 880,00, conforme corroborado pelos extratos bancários acostados aos autos, embora não tenha sido declarado o CPF do
fornecedor do serviço prestado. Revela, ainda, outras despesas financeiras a título de comissões e tarifas bancárias no valor total de R$
256,60.
Nesse sentido, considerando a Análise Técnica expedida e o Parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, cabível a aprovação das contas
apresentadas, com as devidas ressalvas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo REGULARIZADAS e APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO da unidade eleitoral do Chuí/RS, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº
23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório Eleitoral com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes – SICO – e com o levantamento da Suspensão imposta
pela ausência de Prestação de Contas no Exercício Financeiro em questão, se por outro motivo o Partido não se encontrar com a anotação
suspensa.
Em atenção ao art. 60, I, “a” da Resolução TSE 23.546/2017, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional do Partido acerca do teor da
presente decisão.
Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
Santa Vitória do Palmar, 10 de setembro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 6-20.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS CHUÍ - DEM (ADV(S) NATHÁLIA MAXIMILA DA SILVAOAB 107490)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO GUSTAVO ZANDONAI E GIANI RAMOS LOPES (ADV(S) NATHÁLIA MAXIMILA DA SILVA-OAB 107490)
RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de Pedido de Regularização de Contas Julgadas Não-Prestadas apresentada pelo Partido Democratas – DEM – da unidade eleitoral
do Chuí/RS, referente ao exercício financeiro de 2017 (fls. 02-43). A agremiação partidária protocolou a Petição na data de 02/04/2019 e o
Cartório Eleitoral juntou certidão com a composição completa do Partido (fls. 45-45 verso).
Elaborado o Exame Preliminar, constatou-se a ausência de documentos essenciais à perfectibilização da análise das contas, dentre estes o
Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício (art. 29, XXIII da Resolução TSE 23.546/2017 – elementos indispensáveis ao
cumprimento do determinado no art. 4º, V, alínea “a” - publicidade da Prestação de Contas) e o Comprovante de remessa, à Receita Federal
do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17).
Determinada a intimação do órgão partidário e responsáveis, foi concedido o prazo de 20 (vinte) dias para complementação de peças, tendo o
Partido Político se manifestado às fls. 62-87.
Publicado o Edital nº 018/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 19/07/2019, dando publicidade da Demonstração do Resultado do
Exercício Financeiro e do Balanço Patrimonial do partido político em questão, decorreu o prazo legal sem impugnação (certidão de fls. 92).
Expedido Exame da Prestação de Contas (fls. 95-96), e constatada impropriedade que não comprometeu a sua regularidade geral, posicionouse a unidade técnica pela aprovação das contas do Partido Democratas, com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer acolhendo integralmente o Exame Técnico, manifestando-se pela aprovação das contas, com
ressalvas (fl. 100-100 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da apreciação de Pedido de Regularização de Contas Partidárias Julgadas Não Prestadas, referentes ao exercício financeiro do ano
de 2017, apresentadas pelo Partido Democratas de Santa Vitória do Palmar.
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A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.464/2015 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95,
art. 32, caput).
Registre-se que a Petição foi protocolada em Cartório na data de 02/04/2019, estando regularmente instruída com os documentos exigidos
pela referida Resolução 23.464/2015, em seu art. 29, e suas peças devidamente assinadas.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei 9096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE 23.464/2015, e disposições processuais da Resolução 23.546/2017, de forma a verificar a origem das receitas do partido político e a
consequente destinação de suas despesas:
Art. 35.Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do caput do art. 34 desta Resolução, a unidade técnica
procederá ao exame da prestação de contas do partido e da escrituração contábil das receitas e dos gastos de campanha eleitoral, de que
trata o art. 34 da Lei nº 9.096, de 1995, manifestando-se sobre:
I – o cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, operacional ou patrimonial;
II – a regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, especificando o percentual de gastos irregulares em
relação ao total de recursos;
III – a origem dos recursos para fins de observância das vedações previstas nos arts. 12 e 13 desta Resolução;
IV – a conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários;
V – a observância dos limites previstos no art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995, em relação aos seguintes gastos:
a)pagamento de pessoal, a qualquer título;
b)criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política;
c) criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres;
VI – a regularidade da escrituração contábil das receitas e gastos relativos a campanhas eleitorais; e
VII – a pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos.
O Partido Democratas não apresentou todos os documentos necessários à perfeita formalização da Prestação de Contas, de acordo com o art.
29 da Resolução TSE 23.464/2015. O Partido Político em questão não acostou o Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da
escrituração contábil digital. Contudo, verificou-se a dispensabilidade do referido documento para que a unidade técnica pudesse cumprir o
disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015, exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido. Portanto, embora ausente o
comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital (art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE N. 23.464/2015), não
houve óbices para a emissão de Parecer pelo corpo técnico, omissão geradora de ressalvas na prestação de contas.
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
O partido não declarou recebimento ou movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário ou qualquer outra forma de transferências
financeiras intrapartidárias recebidas ou efetuadas, conforme demonstrativos de fls. 09-10, além de consultas ao sítio do TSE.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A análise da movimentação financeira registrou a existência de conta bancária vinculada ao CNPJ do Partido Político, (conta-corrente nº
06.025979-9, agência 0800), constando desta apenas cobranças de tarifas bancárias, um depósito em dinheiro na data de 18/09/2017 – R$
1.800,00, conforme extrato de fl. 39 (e recibo de doação de fls. 23) e dois saques (cheques por caixa), nas datas de 07/07/2017 e 18/09/2017,
nos valores de R$ 200,00 cada. Conforme ressaltou a unidade técnica, houve a juntada da cópia de apenas um dos cheques, às fls. 43 dos
autos.
De acordo com a Prestação de Contas do exercício financeiro apresentada pelo Partido (fls. 02-43), não haveria doações financeiras recebidas
ou efetuadas. Ainda, não haveria doações de recursos estimáveis em dinheiro. Nos demonstrativos acostados aos autos, também não há a
menção de obrigações a pagar ou dívidas de campanha.
Nesse sentido, considerando a Análise Técnica expedida e o Parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, cabível a aprovação das contas
apresentadas, com as ressalvas apontadas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo REGULARIZADAS e APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas do PARTIDO DEMOCRATAS da unidade eleitoral do
Chuí/RS, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos
declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório Eleitoral com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes – SICO – e com o levantamento da Suspensão imposta
pela ausência de Prestação de Contas no Exercício Financeiro em questão, se por outro motivo o Partido não se encontrar com a anotação
suspensa.
Em atenção ao art. 60, I, “a” da Resolução TSE 23.546/2017, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional do Partido acerca do teor da
presente decisão.
Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
Santa Vitória do Palmar, 10 de setembro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 078/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-94.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - PSDB
(ADV(S) EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB 104318)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIAN VIEIRA DUARTE E GLAUTER VARGAS DE CASTRO (ADV(S) EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB
104318)
Vistos.
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I-RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira de Santa Vitória do Palmar,
referente ao exercício de 2018, conforme disposições da Resolução TSE 23.546/17.
O Cartório informou a ausência de prestação de contas pelo partido (fl. 02), notificando seus representantes para suprirem a omissão, sendo
as contas apresentadas (fls. 09-62).
Publicado edital (fl. 75), não houve impugnação.
A prestação de contas foi submetida à análise técnica pelo servidor designado, observando-se o disposto na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O servidor designado para o exame das contas relatou que não há registros de repasses do fundo partidário, sendo recomendado a aprovação
com ressalvas das contas (fl.80-81v).
O Ministério Público opinou pela aprovação com ressalvas das contas (fl.85).
É o breve relatório.
II-FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira de Santa Vitória
do Palmar, referentes ao exercício financeiro de 2018.
O parecer técnico (fl.80-81v) apontou como fato motivador da aprovação com ressalvas a não confirmação do pagamento ao profissional
contratado para atuar como procurador do partido e/ou a juntada do recibo respectivo.
Ainda conforme o parecer técnico a agremiação partidária não recebeu recursos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos
(Fundo Partidário).
Com isso, acolho o entendimento do examinador e do Ministério Público de que ali estão configuradas somente impropriedades que não
maculam a regularidade das contas.
III-DISPOSITIVO
Diante disso, julgo prestadas e APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido da Social
Democracia Brasileira de Santa Vitória do Palmar, relativas ao exercício 2018, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução TSE Nº
23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Santa Vitória do Palmar, 10 de setembro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 079/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-96.2018.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - 2018 - Eleições - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional 2018
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICA- PR DO CHUI
RESPONSÁVEL(S) : ANDRÉ LUIZ FABRA CORREA E MARIO VALDIR NUNES PEREIRA
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir de Informação do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido da República da unidade eleitoral
do Chuí, quanto à prestação de contas relativa às Eleições Gerais de 2018.
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame (fls.31-32 verso), manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e
juntou-se aos autos informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (fl. 04-05)
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de contas não prestadas (fl. 35-35 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou o determinado pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, pelo art. 34 da Lei n. 9.096/95, bem
como pela Lei n. 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições de 2018.
O exame da prestação de contas tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades e eleitorais,
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos em campanha eleitoral e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, mediante
avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pela agremiação partidária, nos termos da Resolução TSE 23.553/2017.
A legislação eleitoral prevê que os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, cabendo a esta a fiscalização sobre as contas
anuais e de campanha. No tocante às Eleições Gerais, cabe registrar que a Resolução TSE n. 23.553/2017 introduziu a obrigatoriedade de
prestação de contas para órgãos partidários de todas as esferas. Desse modo, além dos candidatos e dos órgãos partidários nacionais e
estaduais, os diretórios e comissões municipais também estão sujeitos ao dever de prestar contas relativas às Eleições de 2018.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 04-05 dos autos o
Presidente do Partido da República do Chuí é André Luiz Fabra Correa e o Tesoureiro é Mario Valdir Nunes Pereira. Foram efetivadas
tentativas de localização dos Representantes Partidários para apresentação das contas: ambos foram devidamente intimados para
apresentação das contas, por meio de Carta de Citação 097/2018 (Aviso de Recebimento juntado à fl. 13 dos autos) e Mandado Judicial nº
02/2019, cumprido positivo por oficial de Justiça. Entretanto, após o decurso do prazo de 3 (três) dias, estes permaneceram omissos no seu
dever. Registre-se que o Partido Político restou regularmente intimado por meio de Carta de Citação 095/2018 (Aviso de Recebimento juntado
aos autos à fl. 15). Decorrido o lapso temporal, nada chegou ao conhecimento desta Justiça especializada.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – verificou-se que não consta registro de recebimento ou distribuição de
recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas. Há conta bancária vinculada ao CNPJ do Partido Político, com data de abertura
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em 25/05/2016, mas não constam lançamentos nesta conta. Ainda, conforme consulta extraída do Sistema de Prestação de Contas da Justiça
Eleitoral, o Partido da República apresenta situação de inadimplência na entrega das contas.
Diante da gravidade da omissão partidária, conforme posicionou-se a unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral, cabível o julgamento de
contas como não prestadas, que acarretará ao partido a perda do direito de repasse da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro
do órgão de direção municipal, enquanto perdurar a omissão, forte nos termos do art. 83, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida e o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 77, inciso IV,
“a”, da Resolução TSE n. 23.553/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA do Chuí, relativas às Eleições Gerais
de 2018, e aplico as sanções previstas no art. 83, inciso II, da legislação mencionada, determinando a suspensão do recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos oriundos do
Fundo Partidário.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santa Vitória do Palmar, 10 de setembro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-35.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS CHUÍ - DEM (ADV(S) NATHÁLIA MAXIMILA DA SILVAOAB 107490)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO GUSTAVO ZANDONAI E GIANI RAMOS LOPES (ADV(S) NATHÁLIA MAXIMILA DA SILVA-OAB 107490)
Vistos.
I-RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual do Democratas do Chuí, referente ao exercício de 2018, conforme disposições da Resolução
TSE 23.546/17.
As contas foram apresentadas tempestivamente na data de 02/04/2019 (fls. 02-36).
Publicado edital (fl. 84), não houve impugnação.
A prestação de contas foi submetida à análise técnica pelo servidor designado, observando-se o disposto na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O servidor designado para o exame das contas relatou que não há registros de repasses do fundo partidário, sendo recomendado a aprovação
com ressalvas das contas (fls.86-87).
O Ministério Público opinou pela aprovação com ressalvas das contas (fl.90).
É o breve relatório.
II-FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo Diretório Municipal do Democratas do Chuí, referentes ao exercício financeiro de
2018.
O parecer técnico (fls.86-87) apontou como fato motivador da aprovação com ressalvas a não apresentação do comprovante de remessa à
Receita Federal da escrituração contábil digital e dos extratos bancários referentes aos meses de janeiro e dezembro de 2018, visto que essas
impropriedades não prejudicaram a análise técnica.
Ainda conforme o parecer técnico a agremiação partidária não recebeu recursos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos
(Fundo Partidário).
Com isso, acolho o entendimento do examinador e do Ministério Público de que ali estão configuradas somente impropriedades que não
maculam a regularidade das contas.
III-DISPOSITIVO
Diante disso, julgo prestadas e APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Diretório Municipal do Democratas do Chuí,
relativas ao exercício 2018, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução TSE Nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Santa Vitória do Palmar, 10 de setembro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 081/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-42.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
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PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DO CHUI (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARESOAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : RUBILSON BERMUDEZ DE LIMA E MAURICIO SENA CABREIRA (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB – da unidade eleitoral do Chuí/RS,
referente ao exercício financeiro de 2018 (fls. 02-45). A agremiação partidária apresentou a prestação de contas na data de 29/04/2019 e o
Cartório Eleitoral juntou certidão com a composição completa do Partido (fls. 46-49).
Publicado o Edital nº 021/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 25/07/2019, dando publicidade da Demonstração do Resultado do
Exercício Financeiro e do Balanço Patrimonial do partido político em questão, decorreu o prazo legal sem impugnação (certidão de fls. 63).
Expedido Exame da Prestação de Contas (fls. 69-69 verso), e constatada impropriedade que não comprometeu a sua regularidade geral,
posicionou-se a unidade técnica pela aprovação das contas do Partido Progressistas, com a devida ressalva.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer acolhendo integralmente o Exame Técnico, manifestando-se pela aprovação das contas, com
ressalvas (fl. 73-73 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da apreciação das contas partidárias, referentes ao exercício financeiro do ano de 2018, apresentadas pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro do Chuí.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.546/2017 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95,
art. 32, caput).
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada em 29/04/2019, de acordo com o que preceitua o art. 28, I da Resolução TSE
23.546/2017. Ainda, foi regularmente instruída com os documentos exigidos pela referida Resolução, em seu art. 29, estando as suas peças
devidamente assinadas.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei 9096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE 23.546/2017, de forma a verificar a origem das receitas do partido político e a consequente destinação de suas despesas:
Art. 35.Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do caput do art. 34 desta Resolução, a unidade técnica
procederá ao exame da prestação de contas do partido e da escrituração contábil das receitas e dos gastos de campanha eleitoral, de que
trata o art. 34 da Lei nº 9.096, de 1995, manifestando-se sobre:
I – o cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, operacional ou patrimonial;
II – a regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, especificando o percentual de gastos irregulares em
relação ao total de recursos;
III – a origem dos recursos para fins de observância das vedações previstas nos arts. 12 e 13 desta Resolução;
IV – a conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários;
V – a observância dos limites previstos no art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995, em relação aos seguintes gastos:
a)pagamento de pessoal, a qualquer título;
b)criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política;
c) criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres;
VI – a regularidade da escrituração contábil das receitas e gastos relativos a campanhas eleitorais; e
VII – a pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos.
O Partido Movimento Democrático Brasileiro apresentou todos os documentos necessários à perfeita formalização da Prestação de Contas, de
acordo com o art. 29 da Resolução TSE 23.546/2017, permitindo à Justiça Eleitoral exercer a fiscalização sobre a prestação de contas do
partido, atestando adequadamente a real movimentação financeira efetuada.
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
O partido não declarou recebimento ou movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário ou qualquer outra forma de transferências
financeiras intrapartidárias recebidas ou efetuadas, conforme demonstrativos de fls. 29-30, além de consultas ao sítio do TSE.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Não houve movimentação financeira no exercício financeiro apurado. Ainda, não houve a declaração de recebimento de recursos estimáveis
em dinheiro ou doações e contribuições financeiras recebidas ou efetuadas.
Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação, observa-se conformidade na movimentação financeira dos extratos bancários –
ausência de movimentação – do partido político. O Partido Movimento Democrático Brasileiro possui conta bancária registrada no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais: conta-corrente nº 06.850221.0-6, agência 0800, foi eliminada em setembro de 2018, por falta de movimentação
financeira, motivo pelo qual não constam extratos bancários após esta data, constando desta apenas cobranças de tarifas bancárias.
Os extratos bancários não apresentam irregularidades que comprometam a integralidade das contas ou prejudiquem os procedimentos
técnicos de exame. Há, no entanto, obrigações a pagar, de acordo com o demonstrativo de fls. 33, tendo como fornecedores Essent Jus
Contabilidade e Consultoria LTDA (CNPJ 25.188.538/0001-00) no valor de R$ 600,00 e Lucas Couto Lazzari (CPF 008.441.850-86), no valor
de R$ 300,00, item gerador de ressalvas na Prestação de Contas ora julgada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO do Chuí/RS,
referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes – SICO
Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
Santa Vitória do Palmar, 10 de setembro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 082/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-89.2018.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - 2018 - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - 2018 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB 104318)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIAN VIEIRA DUARTE E GLAUTER VARGAS DE CASTRO (ADV(S) EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB
104318)
Vistos.
I-RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Santa Vitória do Palmar, referente às
eleições gerais de 2018.
Juntada a prestação de contas final nas fls. 02-87.
Publicado edital, transcorreu o prazo sem impugnação (fl.98).
Emitido relatório preliminar de diligências (fl. 114-115). Devidamente intimado, o prestador não se manifestou (fl.122).
O partido manifestou-se (fls. 124-125) solicitando a dilação do prazo por 15 dias; deferido o prazo solicitado, o partido quedou-se inerte mais
uma vez (fl.131).
Foi emitido parecer técnico conclusivo, pela desaprovação das contas (fl.135-137v).
O Ministério Público Eleitoral também exarou parecer pela desaprovação das contas (fl.139-139v).
O partido manifestou-se (fls. 141-151) através de requerimento no sentido de esclarecer os pontos levantados no parecer conclusivo,
apresentando juntamente a prestação de contas final, tipo retificadora.
O cartório procedeu a análise da documentação complementar (fls. 152-154v), manifestando-se pela desaprovação das contas pela
permanência de algumas irregularidades.
O Ministério Público Eleitoral também exarou parecer pela desaprovação das contas (fl.156).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II-FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral oferecidas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Santa
Vitória do Palmar, referente às eleições gerais de 2018.
A análise técnica das contas observou o determinado pela Lei nº 9.504/1997, que estabelece normas para as Eleições, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições de 2018, estando as suas peças devidamente assinadas.
Não houve impugnação.
Após a emissão do Parecer Técnico Conclusivo, o partido manifestou-se (fls.141-146), na tentativa de esclarecer e/ou sanar as falhas
apontadas, o Cartório, a seguir, procedeu à análise da documentação complementar na qual restou o apontamento do recebimento de R$
400,00 na data de 24/09/2019 como recurso de origem não identificada na conta corrente nº 215554, agência 235 do Banco do Brasil, valor
esse creditado pelo próprio partido político, CNPJ 03.856.982/0001-06.
As demais falhas apontadas no Parecer Técnico Conclusivo foram devidamente esclarecidas após a manifestação da agremiação partidária.
Assim, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabível a desaprovação das contas, eis que constatado
recebimento de origem não identificada, na forma do art. 34, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida, o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral e a verificação de falhas que
comprometem a regularidade das contas, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
de Santa Vitória do Palmar, referente às eleições gerais de 2018, em conformidade com o art. 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, ante
os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo municipal:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, no ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão, pelo prazo de
quatro meses, nos termos do art. 77, § 4º e § 6º da Resolução TSE 23.553/2017;
b) o recolhimento do valor de R$ 400,00 recebidos de fonte não identificada, nos termos do art. 34, § 1º, I, da Resolução TSE 23.553/2017.
Transcorrido o referido prazo sem recolhimento, remetam-se os autos diretamente a Advocacia-Geral da União, para promoção das medidas
cabíveis.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional da presente decisão para a suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo
período assinalado;
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santa Vitória do Palmar, 10 de setembro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-31.2018.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISSÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DO CHUÍ
RESPONSÁVEL(S) : DIEGO DE OLIVEIRA MENA E DÉBORA GUTIERREZ DOS SANTOS DO AMARAL
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I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir de Informação do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido da Social Democracia Brasileira da
unidade eleitoral do Chuí, quanto à prestação de contas relativa ao Exercício Financeiro de 2017.
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame (fls. 51-53), manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas, e juntou-se
aos autos informações obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (fl. 03-11)
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de contas não prestadas (fl. 56-57).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou o determinado pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, pelo art. 34 da Lei n. 9.096/95,
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.464/2015, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos nos
respectivos exercícios financeiros.
O objetivo do processo de prestação de contas anuais é permitir o conhecimento da origem das receitas e destinação das despesas com as
atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pela agremiação partidária, nos
termos da Resolução TSE 23.464/2015, no caso em tela, das contas relativas ao exercício financeiro de 2017.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03-05 dos autos o
Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira do Município do Chuí é Diego de Oliveira Mena e o Tesoureiro é Débora Gutierrez dos
Santos do Amaral. Ambos foram devidamente intimados para apresentação das contas, por meio de Carta de Notificação 060/2018 (Aviso de
Recebimento juntado à fl. 20 dos autos) e Mandado Judicial nº 07/2018, cumprido positivo por oficial de Justiça. Entretanto, após o decurso do
prazo de 3 (três) dias, estes permaneceram omissos no seu dever. Registre-se que o Partido Político restou regularmente intimado por meio de
Carta de Notificação 061/2018 (Aviso de Recebimento juntado aos autos à fl. 18). Decorrido o lapso temporal, nada chegou ao conhecimento
desta Justiça especializada.
Assim, o Partido da Social Democracia Brasileira, mesmo após notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2017, não
apresentou sua documentação contábil, mantendo sua omissão quanto ao escopo das finanças do partido. Também não houve apresentação
de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º e incisos da Resolução TSE 23.464/2015 relativa ao ano
fiscal de 2017 e ao partido político em questão.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
não consta registro de recebimento ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas. Há 02 contas bancárias
vinculadas ao CNPJ do Partido Político, mas não constam lançamentos nestas contas.
Trata-se, pois, de inconsistência grave, caracterizada pela omissão de informações à Justiça Eleitoral, o que impede a efetiva fiscalização das
contas partidárias, cabível o julgamento pela sua NÃO PRESTAÇÃO.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida e o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 46, inciso IV,
“a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA do Chuí,
relativas ao Exercício Financeiro de 2017, e determino a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não
for regularizada a situação do partido político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos oriundos do
Fundo Partidário.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santa Vitória do Palmar, 10 de setembro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-87.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DOS PROGRESSISTAS DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR (ADV(S) SIMONE BILBAU SOCA NEVES
ANÇA-OAB 56912)
RESPONSÁVEL(S) : ULISSES GONZALEZ E DINARTE ROCHA OLIVEIRA (ADV(S) SIMONE BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB 56912)
RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido Progressistas - PP – da unidade eleitoral de Santa Vitória do Palmar/RS, referente
ao exercício financeiro de 2018 (fls. 02-48). A agremiação partidária apresentou a prestação de contas na data de 25/04/2019 e o Cartório
Eleitoral juntou certidão com a composição completa do Partido (fls. 49-50).
Publicado o Edital nº 021/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 25/07/2019, dando publicidade da Demonstração do Resultado do
Exercício Financeiro e do Balanço Patrimonial do partido político em questão, decorreu o prazo legal sem impugnação (certidão de fls. 62).
Expedido Exame da Prestação de Contas (fls. 68-69), e constatada impropriedade que não comprometeu a sua regularidade geral, posicionouse a unidade técnica pela aprovação das contas do Partido Progressistas, com a devida ressalva.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer acolhendo integralmente o Exame Técnico, manifestando-se pela aprovação das contas, com
ressalvas (fl. 73-73 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da apreciação das contas partidárias, referentes ao exercício financeiro do ano de 2018, apresentadas pelo Partido Progressistas de
Santa Vitória do Palmar.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.546/2017 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95,
art. 32, caput).
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada em 25/04/2019, de acordo com o que preceitua o art. 28, I da Resolução TSE
23.546/2017. Ainda, foi regularmente instruída com os documentos exigidos pela referida Resolução, em seu art. 29, estando as suas peças
devidamente assinadas.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei 9096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE 23.546/2017, de forma a verificar a origem das receitas do partido político e a consequente destinação de suas despesas:
Art. 35.Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do caput do art. 34 desta Resolução, a unidade técnica
procederá ao exame da prestação de contas do partido e da escrituração contábil das receitas e dos gastos de campanha eleitoral, de que
trata o art. 34 da Lei nº 9.096, de 1995, manifestando-se sobre:
I – o cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, operacional ou patrimonial;
II – a regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, especificando o percentual de gastos irregulares em
relação ao total de recursos;
III – a origem dos recursos para fins de observância das vedações previstas nos arts. 12 e 13 desta Resolução;
IV – a conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários;
V – a observância dos limites previstos no art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995, em relação aos seguintes gastos:
a)pagamento de pessoal, a qualquer título;
b)criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política;
c) criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres;
VI – a regularidade da escrituração contábil das receitas e gastos relativos a campanhas eleitorais; e
VII – a pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos.
O Partido Progressistas apresentou todos os documentos necessários à perfeita formalização da Prestação de Contas, de acordo com o art. 29
da Resolução TSE 23.546/2017, permitindo à Justiça Eleitoral exercer a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando
adequadamente a real movimentação financeira efetuada.
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
O partido não declarou recebimento ou movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário ou qualquer outra forma de transferências
financeiras intrapartidárias recebidas ou efetuadas, conforme demonstrativos de fls. 33-34, além de consultas ao sítio do TSE.
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Não houve movimentação financeira no exercício financeiro apurado. Ainda, não houve a declaração de recebimento de recursos estimáveis
em dinheiro ou doações e contribuições financeiras recebidas ou efetuadas
Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação, observa-se conformidade na movimentação financeira dos extratos bancários –
ausência de movimentação – do partido político. O Partido Progressistas possui conta bancária registrada no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais: agência: 235 Conta-corrente: 0176311, com data de abertura em 30/07/2013, apresentando tão somente cobranças de tarifas
bancárias ao longo do exercício fiscal em questão. Na outra conta-corrente vinculada ao Partido Político, de nº 0207900, agência 235, com
data de abertura em 25/08/2016 não constam lançamentos de quaisquer espécies.
Os extratos bancários relativos à primeira conta, objeto desta Prestação de Contas, não apresentam irregularidades que comprometam a
integralidade das contas ou prejudiquem os procedimentos técnicos de exame. Há, no entanto, obrigações a pagar, de acordo com o
demonstrativo de fls. 37, tendo como fornecedores Essent Jus Contabilidade e Consultoria LTDA (CNPJ 25.188.538/0001-00) no valor de R$
600,00 e Simone Bilbau Soca Neves Ança OAB/RS 56.912 (CPF 801.737.990-00), no valor de R$ 150,00, item gerador de ressalvas na
Prestação de Contas ora julgada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO PROGRESSISTAS de Santa Vitória do Palmar/RS, referente
ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes – SICO
Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
Santa Vitória do Palmar, 10 de setembro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 20/2019
A Doutora ANA PAULA NICHEL SANTOS, Juíza Eleitoral da 44ª Zona de Santiago-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 João Escobar Carpes,
119 em Santiago, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e §1°, 2°§ do art.
31 da Resolução TSE n. 23.464/15, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anual
– Exercício 2018, do diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Itacurubi/RS.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial da agremiação citada, que apresentou
movimentação contábil na 44ª Zona Eleitoral.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar a prestação de contas anuais do
partido, 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, o partido e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Santiago-RS, 10 de Setembro de 2019.
Eu, Filipe Miguel Flores de Oliveira, Auxiliar de Cartório lavrei e preparei e Gidião Barbosa Damian, Chefe de Cartório da 44ª Zona Eleitoral,
conferiu.
Ana Paula Nichel Santos,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-24.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ADRIANA CASTIEL DO AMARAL DE MATTOS-OAB 38694)
RESPONSÁVEL(S) : IARA CASTIEL E LIAMARA GUARDA FINAMOR (ADV(S) ADRIANA CASTIEL DO AMARAL DE MATTOS-OAB 38694)
Vistos.
Intime-se o Diretório Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE SANTIAGO/RS para que, no prazo de 30 (trinta) dias apresente
manifestação em cartório quanto aos apontamentos da Unidade Técnica no Exame de Contas de fls. 61/62 dos autos.
Diligências Legais.
Santiago, 06 de setembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-31.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - Declaração de Ausência de Movimentação
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL (ADV(S) RICARDO JORNADA DA ROSA-OAB 42760)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO DE BRUM DA COSTA E CAROLINE MACHADO DA SILVA (ADV(S) RICARDO JORNADA DA ROSA-OAB
42760)
Vistos.
Em que pese a desídia do Diretório Partidário em cumprir o prazo previsto na Legislação Eleitoral, e ante o entendimento majoritário de que as
contas podem ser apresentadas em Cartório intempestivamente, homologo a autuação e recebo a Declaração de Ausência de Movimentação
Partidária do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - (PSL) DE SANTIAGO/RS do exercício 2018, tendo antes verificado a
presença da procuração (fl. 18) e do registro do profissional da Contabilidade (fl. 19).
Nos termos do art. 65, inc. IV da Resolução TSE nº 23.546/2017 está é a norma de regência para ser observada na análise das contas do
exercício de 2018.
Ao Cartório Eleitoral para que publique Edital no DEJERS com prazo para eventual impugnação das contas.
Junte-se a Certidão da composição partidária (SGIP), a cópia da Portaria 002/2018 que designa servidores para a análise das contas e
entregue-se cópia da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, disponibilizando o processo para o
órgão do MPE.
Diligências Legais.
Santiago, 06 de setembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-17.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Capão do Cipó
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) IVANIZE BELMONTE GENRO-OAB 52850 E PAULO RICARDO PEREIRA GENRO-OAB
27943)
RESPONSÁVEL(S) : DIEGO SANTOS DO NASCIMENTO E ROBSON MESSIAS BRUM JORGE (ADV(S) IVANIZE BELMONTE GENRO-OAB
52850 E PAULO RICARDO PEREIRA GENRO-OAB 27943)
Vistos.
Intime-se o partido político para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente em cartório o que entender cabível quanto aos apontamentos feitos
pela Unidade Técnica no Exame de Contas de fls. 82/84.
Diligências Legais.
Santiago, 06 de setembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS - Juíza Eleitoral da 044ª ZE
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-86.2018.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) ANTONIO DINIZ M. COGO-OAB 92837, ELOISA MARTINS GOMESOAB 99519 E ELOI FERREIRA MARTINS-OAB 59331)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE LUIZ DA ROSA BUENO (ADV(S) ANTONIO DINIZ M. COGO-OAB 92837, DRA. ELOI FERREIRA MARTINS M.
COGO-OAB 59331 E ELOISA MARTINS GOMES-OAB 99519), ANTONIO VALERIO MARTINS DA ROSA (ADV(S) ANTONIO DINIZ M.
COGO-OAB 92837, ELOISA MARTINS GOMES-OAB 99519 E ELOI FERREIRA MARTINS-OAB 59331)
Vistos.
Analisada a petição de fls. 106/108 da lavra da Advocacia Geral da União - AGU, determino:
1. A intimação do MDB DE SANTIAGO/RS para que efetue o pagamento do débito de R$2.752,59 em 15 (quinze) dias, certificando-se que
caso não seja efetuado será acrescido de 10% a título de multa e 10% a título de honorários advocatícios;
2. Em ocorrendo o inadimplemento, que seja feita a penhora de ativos financeiros ou bens para quitar o principal atualizado, juros e custas
processuais;
3. Em não não sendo encontrados bens para a penhora, que seja determinado o desconto de eventuais repasses de cotas do Fundo
Partidário, se existentes, inclusive no período do semestre do ano que se realizem eleições;
4. A emissão de certidão com a decisão judicial pela desaprovação das contas e a qualificação das partes e do processo, para fins de protesto
do art. 517 CPC.
5. A intimação da AGU no endereço indicado à fl. 106v.
Diligências Legais.
Santiago, 06 de setembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-75.2017.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Capão do Cipó
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) TÉLVIO RAMOS DE BITENCOURT-OAB 24.267)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO DA SILVA E ALCEU ADILIO GIRARDI
Vistos.
Como bem observado pelo Chefe do Cartório Eleitoral na Informação nº 029/2019 antes do arquivamento dos autos, cumpre que sejam
oficiados os diretórios estadual e nacional quanto à suspensão dos repasses do Fundo Partidário; o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
apurado atualizado como irregular na decisão judicial transitada em julgado referente às contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
DE CAPÃO DO CIPÓ/RS no exercício de 2016 e o registro no Sistema SICO.
Intime-se o partido político para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento nos termos do que dispõe o art. 60 e seguintes da
Resolução TSE nº 23.464/2015 mediante a expedição de Guia de Recolhimento da União - GRU ao encargo do Cartório Eleitoral.
Nos termos do art. 61, transcorrido o prazo sem manifestação do partido político, encaminhem-se cópia digital dos autos a Advocacia Geral da
União - AGU, para as medidas cabíveis.
Diligências Legais.
Santiago, 06 de setembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-84.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Capão do Cipó
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) TITUS SILVA DE BITENCOURT-OAB 88651)
RESPONSÁVEL(S) : MARTA CRISTIANE KUHN GARCIA E MARTA LUCIANA PINTO (ADV(S) TITUS SILVA DE BITENCOURT-OAB 88651)
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo presidente e tesoureiro do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE CAPÃO DO CIPÓ/
RS referente ao exercício de 2018. A documentação foi juntada (fls. 02/47) e foi constituído advogado (fl. 29) e juntada a certidão do
profissional contábil (fl. 30).
Em 10/05/2019 foi publicado Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, cf. Certidão e cópia do mesmo (fls. 49/51).
Não houve impugnação das contas (fl. 59) e o Cartório Eleitoral juntou a Portaria que designa servidores para a análise das mesmas e a
Certidão da Composição da Executiva Partidária (fls. 55/57).
O Exame de Contas (fls. 60/62) da lavra da Unidade Técnica solicitou a apresentação da identificação ou origem de algumas receitas, nos
termos do que determina o art. 14 da Resolução TSE nº 23.546/2017. Intimado regularmente, veio o partido político e apresentou petição e
documento (fls. 66/67) esclarecendo o apontamento.
O Parecer Conclusivo (fls. 68/69) da lavra da Unidade Técnica veio pela aprovação das contas no exercício de 2018. O Ministério Público
Eleitoral opinou em Parecer (fl. 71) do mesmo modo, pela aprovação das contas do diretório partidário no exercício de 2018.
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de examinar as contas oferecidas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE CAPÃO DO CIPÓ/RS no exercício de 2018, que
deve ser analisada conforme o preceituado na Resolução TSE nº 23.546/2017.
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À luz dos fatos ficou evidenciado que o partido político apresentou as contas eleitorais no prazo previsto na Legislação Eleitoral (30/04/2019) e,
após o esclarecimento de apontamento referente à origem de recursos recebidos, os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público
Eleitoral são pela sua aprovação.
ANTE O EXPOSTO, PELOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS ACIMA EXPOSTOS, DECLARO APROVADAS AS CONTAS DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE CAPÃO DO CIPÓ/RS referente ao exercício de 2018, o que faço com fundamento no art. 46, inc.
I da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se a aprovação das contas no Sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Intimem-se a parte, os responsáveis e do mesmo modo, o Ministério Público Eleitoral que detém a prerrogativa legal da intimação pessoal.
Após trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
Santiago, 06 de setembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ - 47-53.2018.6.21.0000
INQUÉRITO - NOTÍCIA CRIME - CRIME ELEITORAL - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - USO DE BEM E/OU SERVIÇO PÚBLICO COM
FINALIDADE ELEITORAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
REQUERENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
INVESTIGADO(S) : TIAGO GORSKI LACERDA, ELDRIO GIOVANE MACHADO FLORES (ADV(S) ÉLDRIO GIOVANI MACHADO FLORESOAB 78602)
Vistos.
Ao apreciar a denúncia e demais peças informativas constantes dos autos, verifico que não se depreende justa causa ao regular
desenvolvimento da ação penal, uma vez que na ação penal nº 90-86.2017.6.21.0044 o Sr. Ronaldo Schizzi, citado na denúncia como
indivíduo que agiu em comunhão de esforços com os denunciados, respondeu ao processo eleitoral nº 90-86.2017.6.21.0044, que envolveu os
mesmos fatos descritos na denúncia -(artigos 326 e 327, inciso III, ambos da Lei nº 4737/1965)- e foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral,
na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Desta feita, inviável prosseguir com o processo contra os denunciados quando já houve decisão pelo TRE reconhecendo a atipicidade da
conduta.
Destaco que a presente ação tem por objeto apenas o fato descrito na denúncia oferecida, qual seja, injúria para fins eleitorais, tendo havido
cisão processual quanto a outras condutas, como se verifica pela manifestação do Ministério Público Eleitoral, fl. 347 e própria denúncia
oferecida.
Impende salientar que o artigo 395 do CPP elenca os casos de rejeição da denúncia ou queixa-crime, estatuindo entre eles, em seu inciso III, a
falta de justa causa para o exercício da ação penal, situação perfeitamente aplicável ao caso concreto, em que o fato narrado na inicial foi
reconhecido como atípico pelo Tribunal.
Assim, ante todo o exposto, REJEITO a denúncia ofertada em desfavor de TIAGO GORSKI LACERDA e ÉLDRIO GIOVANE MACHADO
FLORES, o que faço com fulcro no que dispõe o artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, com a certificação do trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se.
Diligências legais.
Santiago, 10 de setembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 32-15.2019.6.21.0044
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CRISTIANE BIANCHINI MINUZZI (ADV(S) MIGUEL ARGEMIRO GARAIALDI-OAB 54893)
Vistos, etc.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu denúncia contra CRISTIANE BIANCHINI MINUZZI, brasileira, solteira, serviços gerais,
nascida em 07/11/1972, com 45 anos de idade à época do fato, filha de Oraides Bianchini Minuzzi e Ramiro Zanin Minuzzi, residente na Rua
Barão do Rio Branco, nº 82, Bairro Santiago Pompeu, em Santiago/RS, pela prática do seguinte fato delituoso:
“No dia 07 de outubro de 2018, por volta das 08h35min, na Avenida Julio de castilhos, nas proximidades da escola Apolinário Porto Alegre, em
Santiago/RS, a denunciada CRISTIANE BIANCHINI MINUZZI realizou propaganda política de boca de urna.
Na ocasião, dia do primeiro turno das eleições gerais de 2018, a denunciada realizou propaganda para o candidato a deputado estadual
BOMBEIRO BIANCHINI, balançando bandeira contendo publicidade eleitoral do referido concorrente (auto de apreensão da fl. 07 e fotografias
das fls. 38 e 40), em local próximo à Escola Apolinário Porto Alegre, onde se encontravam as seções eleitorais 8, 52 e 105.
Assim, agindo a denunciada CRISTIANE BIANCHINI MINUZZI incorreu nas sanções do artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997.
A denúncia foi recebida em 13 de maio de 2019, folha 06.
A acusada constituiu advogado e se manifestou nos autos, folhas 33/35, 40/41.
Após solicitação judicial houve a juntada de imagens que envolvem o fato, folhas 45/49.
A acusada impetrou habeas corpus com pedido de tutela de urgência para trancamento de ação penal que foi indeferido pelo TRE, folhas
53/58.
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A acusada não aceitou a proposta de transação e ofereceu defesa nos autos, folhas 63/76 e postulou a improcedência da ação por atipicidade
da conduta anexando documentos, folhas 77/119.
Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas e interrogada a ré, folhas 128/130. Na oportunidade foi
determinado o encerramento da instrução processual.
Em memoriais, o Ministério Público Eleitoral afirmou que a materialidade e autoria delitiva restou demonstrada, postulando pela procedência
com a condenação da ré nos termos requeridos na denúncia.
A defesa sustentou, preliminarmente, que a acusação geradora do processo teve cunho partidário e de revanchismo e disse que a inicial
acusatória não preencheu os requisitos exigidos no art. 14 do CPP. No mérito defendeu atipicidade da conduta alegando que o fato de vestir
roupas e usar acessórios contendo foto e nome de candidato a eleição, por si só, não configura crime eleitoral. Defendeu que para a configurar
o delito descrito na representação deve ocorrer a efetiva entrega de propaganda política, o que não houve no caso em tela. Sustentou
insuficiência probatória. Postulou a rejeição da denúncia, o reconhecimento da atipicidade da conduta ou a improcedência, com absolvição,
folhas (fls. 138/160).
É BREVE RELATO.
PASSO A DECIDIR.
O processo tramitou regularmente, pois foram observadas todas as garantias constitucionais asseguradas à ré.
Alegação da defesa de que a acusação geradora deste processo teve cunho político não altera o deslinde do feito, nem causa mácula ao
processo, pois à acusada foram resguardados os princípios da ampla defesa e contraditório, ao passo que ninguém está imune a investigação
criminal.
Ressalto que a denúncia é embasada no fato da acusada ter realizado propaganda de boca de urna, indicando o local do fato e a conduta da
ré.
Consta da denúncia, ainda, a qualificação da acusada e a classificação do delito. Assim presentes os requisitos legais previstos no artigo 41 do
CPP1, não há o que se falar em rejeição da denúncia.
Feitos estes esclarecimentos passo a analisar o mérito.
Tenho que para a configuração do delito descrito na inicial deve restar comprovado o dolo da parte em efetuar propaganda política em
detrimento de outros candidatos com a intenção de angariar votos.
Consigno que usar camiseta ou portar bandeira em manifestação individual e silenciosa no dia da votação é permitido, artigo 39-A da Lei das
Eleições. O que não é permitido é interagir com outros eleitores conversando sobre o candidato ou política ou mesmo balançando a bandeira,
batendo na camiseta em sinal de orgulho do partido ou do candidato escolhido.
Ressalto que a diferenciação entre manifestação silenciosa ou não silenciosa e a configuração do crime não está relacionada somente com o
ato de falar, verbalizar, é mais amplo e compreende qualquer tipo de manifestação que possa ser notada.
Temos a livre manifestação de expressão e pensamento, porém até que ponto se exerce o direito de liberdade, ou seja, até que ponto usando
uma camiseta ou de posse de uma bandeira se pretende influenciar o voto de outros eleitores, e quando esta conduta é típica, é o ponto de
toque da presente decisão.
Assim, a manifestação silenciosa não se caracteriza somente pela ausência de ruído, mas também pelo comportamento inerte, neutro do
eleitor, ou seja, a falta de ação.
No caso em tela, pelo que consta dos autos, a parte ré portava bandeira e vestia colete do candidato para o qual trabalhou, mediante
pagamento, na campanha política.
Quando interrogada em Juízo a ré mencionou que estava realizando uma manifestação silenciosa e voluntária para o candidato de campanha:
A ré CRISTIANE BIANCHINI MINUZZI-(depoimento gravado no CD de fl. 130)- referiu que foi orientada e que poderia ficar na frente da escola
parada, sem abordar ninguém, sem distribuir “santinho”. Disse que não estava pedindo voto, nem abordou ninguém no dia dos fatos. Referiu
que estava parada e não estava fazendo nada, apenas usando colete e bandeira. Referiu que o candidato pagou o serviço no final e que não
recebeu para trabalhar no domingo, estava por vontade própria. Referiu que não vota no Apolinário, vota no Cristóvão Pereira. Disse que
estava ali de forma voluntária para fazer uma manifestação silenciosa. Referiu que chegou no local às 08 (oito) horas, e que ficou no local
alguns minutos e os fatos aconteceram. Ressaltou que depois ia votar no Cristóvão. Disse que não abordou o senhor que consta da foto de fl.
49, ele que chegou pedindo para tirar foto e depois foi votar.
Durante depoimento a testemunha CARLOS ASSIS DOS SANTOS BONATO mencionou que a ré estava portando uma bandeira e vestindo
um jaleco do partido político, porém que ela estava imóvel, sem chamar a atenção de outros eleitores e não estava portando “santinhos” no
momento da abordagem:
A testemunha CARLOS ASSIS DOS SANTOS BONATO -(depoimento gravado no CD de fl. 130)- disse que no dia das eleições avistaram a ré
em frente ao portão da escola em que tinha votação e ela estava de posse de bandeira com um determinado candidato e vestindo um jaleco.
Disse que a ré estava imóvel, sem interpelar ninguém, nem chamar a atenção de ninguém. Referiu que a denúncia foi o Sr. Éldrio Machado.
Disse que não sabe se a ré votava no local. Disse que quando abordada a ré disse que a atitude dela era permitida e que ela estava no local
descrito na foto de fl. 49. Referiu que solicitaram a presença do Gidião e ele falou que a atitude dela era irregular. Disse que não viu a ré
falando com alguém ou chamando a atenção das pessoas. Alegou que sabe que o Sr. Éldrio Machado é filiado ao PP e, pelo que sabe através
de informações, ele foi o coordenador da campanha do candidato Júlio Ruivo e foi coordenador de campanha do atual prefeito Tiago Gorski.
Referiu que as fotografias juntadas no processo foram tiradas pelo Sr. Éldrio. Disse que não foram encontrados “santinhos” com a ré na época
da abordagem, ela estava apenas com a bandeira e o jaleco.
A testemunha CARLOS CASSOL-(depoimento gravado no CD de fl. 130)-: disse que nos finais de semana orientava o candidato Bianchini na
campanha e que no sábado foi recolhido o material de campanha e referido que as pessoas que quisessem ajudar de forma voluntária no dia
da campanha poderia portar a bandeira e vestir a camiseta do partido, sem distribuição de material e pedido de voto. Referiu que no domingo,
logo que souberam do fato orientaram de que os demais não realizassem mais o trabalho. Confirmou o que foi dito pela ré na fase policial, pois
tinha orientação do partido de que poderiam portar bandeiras e vestir roupas no dia da campanha. Referiu que existia um documento que
autorizava o uso dos materiais no dia da eleição. Disse que a autorização era para de que as pessoas poderiam transitar na zona eleitoral com
bandeiras e roupas. Destacou que não sabe se a ré votava na Escola Apolinário Porto Alegre. Referiu que a ré foi contratada para trabalhar até
sábado, mas no domingo o trabalho era voluntário. Ressaltou que o ajudar de forma voluntária seria transitar próximo aos locais de eleições
mais para divulgação do número do candidato. Disse que pela orientação que tinham podiam fazer o que foi feito pela ré.
A testemunha MIGUEL CONSTANTINO ROSSO BIANCHINI -(depoimento gravado no CD de fl. 130)-, candidato ao cargo de Deputado
Estadual, disse que ficou sabendo dos fatos descritos na representação e que no dia da eleição circulou com a moto, bandeira e a camiseta.
Referiu que o partido recebeu uma determinação do presidente do Tribunal Eleitoral dizendo que poderia na campanha circular de forma
isolada com camiseta e bandeira. Frisou que sábado foi recolhido o material porém, como havia a determinação, se alguma das pessoas
quisessem poderia ficar no dia das eleições de forma voluntária, sem distribuir material. Ressaltou que conhece o Éldrio Machado e que ele
sempre esteve envolvido diretamente com a campanha política do PP. Referiu que o Éldrio exercia a Secretaria de Gestão e assumiu a
Secretaria de Saúde do Município. Disse que a ré não tinha “santinho” somente poderia circular com bandeira e colete, sem entrar no local das
eleições. Afirmou que não sabe qual era o local de votação da ré. Referiu que as pessoas foram orientadas em não entrar no local de votação,
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apenas circular por ali. Ressaltou que não estava no local dos fatos, nem presenciou nada. Aduziu que no dia da eleição não se pode fazer
campanha eleitoral.
Consigno que a testemunha Éldrio Machado Flores referiu que a ré estava conversando com um eleitor, mas não viu o que falavam:
A testemunha ÉLDRIO GIOVANI MACHADO FLORES -(depoimento gravado no CD de fl. 130)- disse que trabalhou na campanha eleitoral do
candidato Júlio Ruivo e que no dia da eleição recebeu várias denúncias de que equipes de campanha do candidato Bianchini estavam fazendo
boca de urna. Disse que recebeu fotografias de pessoas fazendo boca de urna. Referiu que a ré estava em frente a escola Apolinário, com
coletes e bandeiras e todo o material de campanha. Disse que falou com a ré e ela disse que estava cumprindo ordens da coordenação de
campanha do candidato. Referiu que denunciou o fato ao cartório eleitoral e a polícia. Referiu que o Sr. Gidião falou com a ré e ela confirmou
que tinha sido orientada a fazer aquele trabalho. Disse que a ré lhe falou que estava no local desde o início da cessão eleitoral e a ré falou que
não votava no local. Alegou que as fotos acostadas nos autos foram tiradas pela testemunha. Referiu que a ré estava conversando com um
eleitor, mas não viu o que falavam. Disse que a ré estava segurando a bandeira em frente a cessão eleitoral. Referiu que a escola Apolinário é
uma das principais, tem muitos eleitores. Alegou que não conhece o cidadão que falou com a ré na foto de fl. 49. Ressaltou que é filiado ao
partido PP desde 1999/2000 e que participou da equipe de coordenação do candidato Júlio Ruivo. Disse que é Secretário, cargo de confiança
do PP. Referiu que a ré estava apenas cumprindo ordens.
Destaco que a comunicação do fato ter sido realizada por testemunha de partido político adversário ao do candidato que a ré trabalhou em
campanha política em nada altera o deslinde do feito.
Outrossim, são fatos incontroversos a presença da ré no local, que o Colégio em questão é de grande movimento de eleitores e não é o local
de votação da ré, e que ela estava com bandeira e colete personalizado que foi utilizado pelas pessoas contratadas para trabalho de
divulgação da campanha política do candidato.
Prevê o artigo 39, § 5º, da Lei das Eleições:
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil Ufirs:
II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna.
Por outro lado, o artigo o artigo 39-A do mesmo diploma legal prevê:
Art. 39-A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou
candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.
No presente caso, a própria prova testemunhal e o interrogatório da ré indicam que a conduta da acusada era de arregimentação de eleitores
em chamado “trabalho voluntário” no dia da eleição.
Destaco que a conduta da ré se afasta na norma prevista no artigo 39-A, pois ela não estava em simples condição de eleitor, manifestando-se
individual e silenciosamente. Este seria o entendimento se ela estivesse se dirigindo ou voltando de seu local de votação, não necessariamente
com o colete que identificava as pessoas que trabalharam na campanha eleitoral.
Mas não. A ré estava em local diverso, em frente a escola com grande número de eleitores, identificada da mesma forma como quando
trabalhando em campanha eleitoral, fazendo, no seu modo de dizer “trabalho voluntário”.
O chamado “trabalho voluntário”, no meu entendimento, é arregimentação de eleitores.
Entender que esta conduta é atípica determinará certamente, que no próximo pleito cada candidato tenha alguém em trabalho voluntário em
frente aos principais locais de votação da cidade.
Desta feita, diante da tipicidade da conduta tenho pela procedência da denúncia.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral para CONDENAR CRISTIANE BIANCHINI
MINUZZI, já qualificada, como incursa nas sanções do artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, nas penas que passo a fixar.
Dosimetria da pena:
Considerando o que dispõe o artigo 59, do Código Penal, observo que o grau de reprovabilidade social é o comum para esta espécie de delito,
pois a ré possuía consciência da ilicitude de sua conduta, o que denota culpabilidade em grau médio. A ré não possui antecedentes criminais.
Não há elementos para análise da conduta social e personalidade. A motivação diz com a realização de campanha. Não há especiais
circunstâncias ou consequências a serem consideradas. Não há que se falar em comportamento da vítima.
Considerando as circunstâncias judiciais, fixo pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 06 (seis) meses e multa no valor
de cinco mil Ufirs.
Poderá a ré apelar em liberdade.
Custas pela ré.
Após o trânsito em julgado:
a) inscrever o nome da ré no rol dos culpados;
b) anotações e comunicações cabíveis;
c) diligências legais.
Publicar.
Registrar.
Intimar.
1 A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
Santiago, 10 de setembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 90-86.2017.6.21.0044
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 326 e 327, III do CE/65 c.c. art 61, I CP/40. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : RONALDO SCHIZZI (ADV(S) JÚLIO CÉSAR DE LIMA PRATES-OAB 87557)
Vistos.
Trata-se de analisar o pedido de fls. 373/375v. para a devolução dos autos à 4ª Câmara Criminal do E. TJ/RS (Procuradoria de Prefeitos do
RS) e a delegação para a intimação do procurador de RONALDO SCHIZZI quanto ao conteúdo da decisão de fls. 377/377v. do Egrégio
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TRE/RS endereçada para esta 044ª ZE/RS através do E-mail SJ/CORIP/SCCOP nº 153/2019 e o consequente arquivamento do expediente. O
pedido refere a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração pelo E. TRE/RS nos autos desta ação penal.
Por ocasião da Sentença foi deferido o pedido do Ministério Público Eleitoral (fl. 257) e remetida cópia integral do presente processo à
Procuradoria de Prefeitos do Ministério Público do RS, cf. certidão de fl. 304, verso.
Ressalto que na decisão sobre os Embargos Declaratórios (fl. 363) constou expressamente, verbis:
"Embora possível o acolhimento dos declaratórios com a integralização da decisão, não há medidas a serem tomadas, devido à informação
promovida pela Procuradoria Reginal Eleitoral no sentido de que a Procuradoria de Prefeitos do Ministério Público/RS já teve acesso à cópia
dos presente autos no ano de 2018.
Desnecessária, portanto, a remessa de cópia do acórdão embargado ou das peças produzidas no âmbito deste Tribunal, visto que não houve
complementação das provas coletadas durante a instrução criminal."
Em análise e nova petição do requerente a eminente Desembargadora Marilene Bonzanini afirmou que não há providências a serem tomadas
além das já adotadas.
Por oportuno, acrescento que nos autos do Processo nº 47-53.2018.6.21.0044 a Promotora de Justiça Eleitoral apresentou promoção de cisão
do processo, o que foi deferido em 01/03/2019 (fl. 349 daquele processo), com efetivação em 01/04/2019, cf. certidão de fl. 360 que anexo ao
presente.
Diante de todo o exposto, observando as decisões de 2º grau e porque já adotadas as diligências legais, INDEFIRO o pedido.
Intime-se o procurador quanto ao teor desta decisão e do despacho em petição de protocolo nº 32.824/2019 da lavra da Presidente do E. TRE/
RS que me foi delegado executar.
Arquive-se.
Santiago, 10 de setembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

66ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 049/2019 - ZONA ELEITORAL 066ª
A Excelentíssima Sra. Dra. Geovanna Rosa, MMª. Juíza Eleitoral da 66ª 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 Av. Guilherme Schell, 6080,
Centro, em Canoas, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, a declaração de ausência de movimentação de recursos
do diretório municipal, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, relativa à Prestação de Contas Anual - Exercício 2018.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do Partido SOLIDARIEDADE de Nova Santa Rita/RS –
Responsáveis: Carlos Danilo Rosa de Araújo, presidente e Elvis Martins da Silva, tesoureiro.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Canoas-RS, 03 de setembro de 2019.
Eu, Sílvia Adriana Sarturi, Chefe de Cartório da 66ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Geovanna Rosa,
Juíza Eleitoral da 66ª ZE
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 050/2019 - ZONA ELEITORAL 066ª
A Excelentíssima Sra. Dra. Geovanna Rosa, MMª. Juíza Eleitoral da 66ª 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 Av. Guilherme Schell, 6080,
Centro, em Canoas, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, a declaração de ausência de movimentação de recursos
do diretório municipal, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, relativa à Prestação de Contas Anual - Exercício 2017.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do Partido Trabalhista Cristão – PTC de Canoas/RS –
Responsáveis: Walter Kaus Pereira, presidente e Silvio Luiz Matana da Rosa, tesoureiro.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Canoas-RS, 03 de setembro de 2019.
Eu, Sílvia Adriana Sarturi, Chefe de Cartório da 66ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Geovanna Rosa,
Juíza Eleitoral da 66ª ZE
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73ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 76/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-49.2017.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : CLAUDIO GIACOMINI E SERGIO GILBERTO DIENSTMANN (ADV(S) GUTIERRES PEDRINE VIEIRA-OAB 94423),
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) SIOMARA GATELLI BAZANA-OAB 55049 E TANIA CLENICE
SZORTYKA GOMES-OAB 49659)
Vistos.
Expeça-se mandado de penhora nos termos do art. 829 e seguintes do CPC/2015 a ser cumprido na sede do Diretório Municipal do Partido da
Social Democraria Brasileira - PSDB, com observância ao art. 836, §1º do referido Código. Sendo a penhora ineficaz ou inviável, intime-se o
devedor, na figura de seu presidente em exercício, para que se manifeste sobre o interesse em realizar acordo para parcelamento do débito.
Dil. Legais
São Leopoldo, 11 de setembro de 2019
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-71.2019.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : GUILHERME VINICIUS MARTINS LOUZADA E MARIA DOLORES PESSOA (ADV(S) ALINE NATALIE KRUCINSKI
TORTELLI-OAB 085097)
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Eleitorais - exercício 2018 - registrado sob o n. 16-71.2019.6.21.0073, em que figura
como interessado o Partido dos Trabalhadores - PT, de São Leopoldo/RS.
I - RELATÓRIO
A agremiação partidária apresentou as contas intempestivamente em 03/05/2019.
Foi publicado o Edital em 15.05.2019, não tendo sido apresentada a impugnação prevista no art. 31, §3º, da Res. TSE n.23.546/2017.
Apresentado exame preliminar, onde foi solicitado complementação de documentação.
Apresentado Procedimento técnico de exame – PTE (fls 77), no qual foram aprontadas irregularidades insanáveis, foi emitido parecer
Conclusivo (fl. 78/79), opinando pela Desaprovação das contas.
Aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 37 da resolução mencionada, manifestou-se o Parquet no mesmo sentido (fl.
81/82).
Intimado para apresentar Defesa, o partido se manifestou (fl. 86/96), alegando que as doações foram efetuadas por pessoas devidamente
filiadas, apresetando relatório de seu sistema interno e requerendo, em síntese, a aprovação das contas.
Vieram conclusos os autos.
É o relatório, decido.
Não merece prosperar a alegação do Partido. conforme certidão (fls 97-100) os contribuintes não estão devidadmente filiados. A filiação
partidária deve ser feita exclusivamente pelo sistema filiaweb disponibilizado pelo TSE, não bastando constar nos registros internos da
agremiação. É dever do partido submeter a lista de seus filiados para o TSE, conforme prevista na res. 23.117/2009, art. 4º e 21.
Art. 4º.Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional,
enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada
dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei n. 9.096/95, art. 19, caput).
Art. 21. A prova da filiação partidária, inclusive com vista à candidatura a cargo eletivo, será feita com base na última relação oficial de eleitores
recebida e armazenada no sistema de filiação.
Assim, entendo como irregularidades as doações efetuadas pelas pessoas apontadas no exame de contas.
No tocante às irregularidades, a Unidade Técnica identificou o valor de R$ 3.850,00 (Três mil, oitocentos e cinquenta reais) como sendo
relativo a doações ou contribuições de fonte vedada, uma vez que oriundas de autoridades públicas não filiadas à agremiação.
Conforme consignado no parecer técnico, a agremiação descumpriu regra contida no art. 12, IV, da Resolução TSE n. 23546/2017, in verbis:
"art.12. É vedado aos partidos políticos e às 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.
Tais doações são consideradas fontes vedadas e acarretam a reprovação automática das contas, assim como a necessidade de restituição da
quantia doada, já que as doações apontadas são oriundas de doadores sem estarem devidamente filiados aos partido em questão.
Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Exercício de 2010.Desaprovação pelo julgador originário. Aplicação da pena de suspensão das
cotas do Fundo Partidário pelo período de doze meses, bem como o recolhimento de valores, ao mesmo fundo, relativos a recursos recebidos
de fonte vedada e de fonte não identificada. A documentação acostada em grau recursal milita em prejuízo do recorrente, uma vez que
comprova o recebimento de valores de autoridade pública e de detentores de cargos em comissão junto ao Executivo Municipal. A maior parte
da receita do partido provém de doações de pessoas físicas em condição de autoridade, prática vedada nos termos do artigo 31, incisos II e III,
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da Lei n. 9.096/95.Provimento negado.(TRE-RS - RE: 4550 RS, Relator: DR. JORGE ALBERTO ZUGNO, Data de Julgamento: 19/11/2013,
Data de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 216, Data 22/11/2013, Página 2).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. RECEBIMENTO PELO PARTIDO DE
CONTRIBUIÇÃO OU DOAÇÃO DE AUTORIDADE PÚBLICA. PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. ART. 31, II, DA LEI DOS
PARTIDOS POLÍTICOS. Este Tribunal - em conformidade com decisões do Tribunal Superior Eleitoral - excluiu do conceito de autoridade, para
fins de aplicação do art. 31, II, da Lei n. 9.096/1995, os detentores de mandato eletivo, assentando que nele incluem-se apenas os titulares de
cargos exoneráveis "ad nutum", que exerçam função de direção e chefia. Constatado o recebimento de doações ou contribuições provenientes
de autoridades públicas, e, portanto, de recursos de fonte vedada, impõe-se a desaprovação das contas, com o recolhimento desses recursos
ao Fundo Partidário. DISPÊNDIO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NÃO COMPROVADOS OU IRREGULARMENTE APLICADOS
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO. Impõe-se a devolução ao Erário dos recursos do Fundo Partidário cuja utilização não foi comprovada nas
contas, assim como daqueles que não foram destinados para finalidade expressamente prevista no art. 44 da Lei n. 9.096/1995. (TRE-SC PREST: 6940 SC, Relator: IVORÍ LUIS DA SILVA SCHEFFER, Data de Julgamento: 01/09/2014, Data de Publicação: DJE - Diário de JE,
Tomo 154, Data 04/09/2014, Página 3)
Sendo assim, restam incontroversas as irregularidades apuradas na presente prestação de contas, razão pela qual acolho a recomendação da
Unidade Técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral para a sua desaprovação.
ISSO POSTO, nos termos, do art. 46, III, "a" da Resolução TSE n. 23.546/2017 JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo
Partido dos Trabalhadores – PT, referentes às contas partidárias - Exercício 2018 e determino:
a) o recolhimento ao Tesouro Nacional, por Guia de Recolhimento da União (GRU), da quantia total de R$ 3.850,00 (Três mil, oitocentos e
cinquenta reais), oriundas de fontes vedadas, nos termos do art. 14 da Resolução TSE nº 23.546/2017, corrigindo-se os valores devidos desde
o dia 01.01.2018, conforme previsto no art. 60, §1º, da Res. TSE 23.464/2015.
b) a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) ano, a contar do trânsito
em julgado desta decisão,(art. 47, I, da Res. TSE 23.546/2017).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se consoante dispõe o art. 60, inc. I e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017 c/c os arts. 743-A e 743-B, da
CNJE.
Por fim, proceda-se ao registro no Sistema SICO sobre a desaprovação das contas em questão, conforme exigência constante no art. 60, §5º,
da Resolução TSE 23.546/2017.
Oportunamente, arquivem-se com baixa.
São Leopoldo, 11 de setembro de 2019
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 73 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-10.2019.6.21.0073
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Comissão Provisória
PROCEDÊNCIA: São Leopoldo
JUÍZA ELEITORAL: MICHELE SCHERER BECKER
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE, ROBERTO DA SILVA E CEZAR ZACHARIAS DOS SANTOS (ADV(S) SAMUEL MENEGON DE BONA-OAB
110397)
Vistos e examinados estes autos de Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2018, registrado sob o n. 33-10.2019.6.21.0073, em que
figura como parte interessada o Diretório Municipal do Partido Solidariedade de São Leopoldo/RS.
O partido político apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do art. 28, § 3º, Ia, IV, da Resolução n.
23546/17 do TSE, de forma intempestiva, recebida e autuada. Em cumprimento ao art. 45, I, da Resolução nº 23.546/17 do TSE, foi publicado
o edital (fl.18).
Conforme certidão de fl. 19, transcorreu o prazo sem impugnação.
A unidade técnica emitiu manifestação em conformidade com o art. 45, IV da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas em razão de ausência de movimentação financeira.
É o relatório. Decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento da escrituração contábil e a prestação de contas do partido e das despesas de
campanha eleitoral (art. 34, da Lei n.9096/95).
Analisando a documentação apresentada, verificou-se que o partido declarou não ter movimentado recursos financeiros no exercício de 2018,
não havendo nos autos qualquer indicação de que a agremiação tenha recebido quota do fundo partidário.
Nos casos em que não há movimentação financeira em espécie ou de recursos estimáveis em dinheiro, a Lei dos Partidos Políticos(Lei
n.9096/95) desobriga os órgãos partidários municipais a apresentarem as contas, bastando apenas declaração de que não houve arrecadação
nem aplicação de recursos no período do exercício financeiro apurado, conforme regra prevista no art.32, in verbis:
Art. 32 o partido está obrigado a enviar, anualmente, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril
do ano seguinte.
(...) § 4 os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. Por derradeiro, ressalta-se que, publicado edital concedendo prazo para
outros interessados apresentarem impugnação das contas, não houve manifestações nos autos, o que, de certa forma, corrobora para a sua
regularidade.
Pelas razões expostas, e acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as
contas partidárias, nos termos do art. 46, II, da Res TSE n.23.546/2017, devendo o partido ser intimado dos prazos previstos na legislação
vigente para apresentação das contas, e determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo Solidariedade de São Leopoldo RS, relativo ao exercício financeiro de 2018 na forma do art. 45, a, da Res TSE n.23.546/2017 .
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após as anotações pertinentes, arquivem-se os autos com baixa.
São Leopoldo, 11 de setembro de 2019
Michele Scherer Becker
Juíza Eleitoral da 073ª ZE
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77ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 26/2019
A Doutora Conceição Aparecida Canho Sampaio Gabbardo, Juíza Eleitoral da 77ª Zona de Osório-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 Sete de Setembro, 296,
em Osório, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos da Lei n. 9.096/95 e do artigo 45, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa à Prestação de Contas Anual - Exercício 2018
- dos órgãos partidários municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dos seguintes órgãos partidários:
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, de Itati;
Partido Republicano Brasileiro – PRB, de Osório.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado pode 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Osório-RS, 10 de setembro de 2019.
Eu, Carmen Beatriz Cirne de Andrade, Chefe de Cartório da 77ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-81.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Osório
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) (ADV(S) ALEXSANDRA KARINE CONTE-OAB 85237, EMILE STEFFENS-OAB
103841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844, LIVIA LOPES VARGAS-OAB 76631, MARCOS DEWITT WEINGARTNER-OAB 52761,
MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732, OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77751, TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543 E WILLIAM
GILNEI DA COSTA-OAB 82971)
RESPONSÁVEL(S) : ENIO FAGUNDES DA SILVA E PEDRO DE LIMA BORGES (ADV(S) ALEXSANDRA KARINE CONTE-OAB 85237,
EMILE STEFFENS-OAB 103841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844, LIVIA LOPES VARGAS-OAB 76631, MARCOS DEWITT
WEINGARTNER-OAB 52761, MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732, OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77751, TAMI TEIXEIRA
ASO-OAB 56543 E WILLIAM GILNEI DA COSTA-OAB 82971)
Rh. Vistos.
Considerando a certidão de fl. 32, determino o prosseguimento do feito.
Considerando, ainda, a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB) de
Osório, determino, com base no art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
I - a publicação de edital no DEJERS, na forma inciso I do dispositivo supracitado;
II - após transcorrido o prazo legal para impugnação, a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e a
colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
III - a análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I e II, no prazo de 5 (cinco) dias;
IV - em seguida, vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - retornados os autos do MPE, a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a(s) impugnação(ões), as
informações e os documentos apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e
VI - por fim, voltem conclusos para o julgamento do feito.
Diligências legais.
Osório, 10 de setembro de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-95.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Itati
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) (ADV(S) FABIO RICARDO GOLDANI-OAB 67748 E THAILA NEGRINI
GOLDANI-OAB 97376)
RESPONSÁVEL(S) : NESTOR VOLNEI BECKER E ADRIANA RAPACK DOS SANTOS (ADV(S) FABIO RICARDO GOLDANI-OAB 67748 E
THAILA NEGRINI GOLDANI-OAB 97376)
Vistos.
Reautuem-se os autos com a exclusão dos procuradores, conforme fl. 36.
Tendo em vista as irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer do Ministério Público Eleitoral, além
renúncia dos advogados constituídos, determino a intimação do órgão partidário estadual, para regularizem a representação processual, que
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ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo, conforme disposto no art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em tempo, a publicação de edital que trata o art. 45 da Resolução, supra.
Com a defesa, à unidade técnica para análise.
Subsequentemente, vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias.
Findo o prazo para alegações finais, vista ao Ministério Público Eleitoral,
pelo prazo de 3 (três) dias.
Após, voltem os autos conclusos para sentença.
Osório, 10 de setembro de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-28.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Osório
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) (ADV(S) GENERI MAXIMO LIPERT-OAB 14966)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMAR CAMARGO DOS REIS E PEDRO LOPES DOS SANTOS (ADV(S) GENERI MAXIMO LIPERT-OAB 14966)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Osório, exercício financeiro de 2018.
Foram apresentadas contas fora do prazo legal (em 05.06.19), quando o Órgão municipal se encontrava fora da vigência, ou seja, sem
validade, já que findo o período em 12.01.19 (fl. 06).
Intimada a parte para regularizar sua representação processual (fl. 16), silenciou, transcorrendo in albis o prazo determinado.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pelo julgamento das constas como não prestadas (fl. 22).
Em vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio parecer, no mesmo sentido da unidade técnica, pelo julgamento das contas como não
prestadas (fl. 25).
Novamente intimada a parte para manifestação, conforme art. 38 da Resolução TRE 23.546/17, quanto ao parecer técnico e manifestação do
Ministério Público, silenciou.
É o relatório.
Passo a fundamentar e decidir.
O Partido Político está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte, consoante o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95.
O partido foi devidamente notificado para regularizar sua representação processual, seja pelos procuradores dos antigos dirigentes, seja pelos
responsáveis pelo Órgão estadual, não atendendo à determinação deste Juízo Eleitoral.
Com isso, bem como face à manifestação do Ministério Público Eleitoral e da unidade técnica, as contas devem ser julgadas não prestadas por
carecer de legitimidade na representação processual.
Julgadas não prestadas, são previstas as sanções previstas no art. 48, caput e §2º, da Resolução TSE 23.546/17:
A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político.
...
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
Contudo, tendo em vista a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019,
páginas 60-64, a qual foi acolhida pela Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral, determinando a abstenção do registro no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP de suspensão de anotação do órgão partidário, sem que haja processo específico, há de ser
afastada a sanção prevista no art. 48, §2º, da Resolução TSE 23.546/17, remanescendo a sanção prevista no respectivo caput.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Osório, relativas ao exercício de 2018, nos termos do
art. 46, inc. IV, “a”, da Resolução TSE nº. 23.546/17, com proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme art. 48, caput,
do mesmo diploma legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação, através de correspondência dirigida aos respectivos endereços informados no
Sistema SGIP.
Transitado em julgado, anote-se no Sistema SICO, para fins de efetivação da sanção prevista no art. 48, caput, da Resolução TSE 23.546/17.
Após, arquive-se com baixa.
Osório, 10 de setembro de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 99/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-72.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Osório
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) (ADV(S) DIEGO REINHEIMER BERNARDES-OAB 85448)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS DA SILVA E MARILENE GOMES PINTO (ADV(S) DIEGO REINHEIMER BERNARDES-OAB 85448)
Vistos.
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Diante da informação do cartório, determino que o Partido seja intimado para que apresente a declaração de ausência de movimentação de
recursos na forma dos §§ 2º e 3º do art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017, no prazo de 3 (três dias), sob pena de serem consideradas como
não prestadas.
Osório, 10 de setembro de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE

79ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 99/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-83.2019.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Manoel Viana
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB 94089) RESPONSÁVEL(S) : DANIEL
FRANCISCO DA ROSA MORAIS E EDEN ARI GOMES CALDAS (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB 94089)
Para intimação do Órgão Partidário Municipal e dos Responsáveis Partidários Municipais.
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 79ª Zona Eleitoral, ficam a agremiação e os responsáveis acima mencionados
intimados para, querendo, apresentarem Alegações Finais no prazo de 3 (três dias), nos moldes do Despacho de fl. 144.
José Roberto Rusch,
Chefe de Cartório da 79ªZE.

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 157/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-83.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PT - NOVA BOA VISTA (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS RUBENICH E VANDERLEI WOLFART (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
Vistos, etc.
Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul nos moldes do art. 294 da CNJE.
Diligências Legais.
Sarandi, 11 de setembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

87ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 023/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-81.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, GUSTAVO SIMÕES LÍRIO E
RAFAEL SANTOS BERNARDI (ADV(S) EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB 104318)
MUNICÍPIO(S) : MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ
Vistos.
Autuadas as contas e publicado o edital:
a) ficam designados os servidores José Carlos Gomes da Silva, Angélica Ehlers Salles e Zuleica Moreira Rocha de Quevedo para a realização
das análises técnicas necessárias à tramitação do presente feito;
b) efetue-se o respectivo registro no Sistema SICO;
c) Sejam juntadas as certidões de composição da comissão executiva do órgão partidário, obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias – SGIP, relativas ao período de efetiva gestão do exercício a que se referem as contas em exame, bem como da atual
direção;
d) havendo divergências entre a relação de responsáveis informada pelo órgão partidário e os registros desta Justiça Eleitoral, sejam as
divergências certificadas e venham os autos conclusos para decisão acerca da inclusão e/ou exclusão de partes e determinação de eventual
atualização da autuação, se necessária;
e) não havendo divergências, verifique-se se todas as partes, inclusive o partido, estão representadas por advogado. Constatada a ausência
ou irregularidade de representação processual, certifique-se a ocorrência nos autos e seja o órgão partidário e/ou aqueles que apresentaram
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as contas intimados para que procedam a regularização, no prazo de 3 (três) dias ou que manifestem-se quanto à necessidade de prazo
maior;
f) não regularizada a representação, sejam juntados extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e sejam colhidas e
certificadas nos autos informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as
matérias previstas pela legislação de regência, no prazo de 5 (cinco) dias e, antes de virem conclusos, dê-se vista ao MPE para manifestação,
pelo prazo de 05 (cinco) dias;
g) cumpridas as formalidades preliminares, e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação do edital, durante os quais qualquer
interessado poderá examiná-los e obter cópias, dê-se vista ao MPE para que apresente, caso queira, impugnação à prestação de contas
apresentada bem como, caso entenda necessário, relate fatos, indique provas e peça abertura de investigação para apuração de qualquer ato
que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos;
h) não apresentada impugnação, certifique-se o transcurso do prazo previsto .
i) verificada, em exame preliminar, a ausência de qualquer das peças previstas na legislação, sejam o órgão partidário e os responsáveis
intimados a complementar a documentação no prazo de 20 (vinte) dias. Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido
apresentada, venham conclusos;
j) constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda-se ao exame da prestação de contas do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos. Caso os responsáveis pela análise técnica entenderem necessárias diligências, seja o ocorrido
certificado e retornem os autos conclusos;
l) encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e realizadas todas as diligências necessárias, seja apresentado pelos
responsáveis “parecer conclusivo”;
m) emitido o “parecer conclusivo”, o MPE terá vista dos autos da prestação de contas para apresentação de parecer no prazo de 20 (vinte)
dias;
n) havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no “parecer conclusivo” emitido pelo responsável pelo exame ou
no parecer oferecido pelo MPE, sejam intimados, através de seus advogados, o órgão partidário e os 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 e venham conclusos e, por fim;
o) não verificadas as hipóteses anteriores, ainda que constatada(s) impropriedade(s), venham conclusos.
Tupanciretã, 10 de setembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 024/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-51.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jari
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTAS - PP, ERANDI HOHEMBERGER DE SOUZA E DOUGLAS JARDEL
PLETSCH (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
MUNICÍPIO(S) : MUNICÍPIO DE JARI
Vistos.
Autuadas as contas e publicado o edital:
a) ficam designados os servidores José Carlos Gomes da Silva, Angélica Ehlers Salles e Zuleica Moreira Rocha de Quevedo para a realização
das análises técnicas necessárias à tramitação do presente feito;
b) efetue-se o respectivo registro no Sistema SICO;
c) Sejam juntadas as certidões de composição da comissão executiva do órgão partidário, obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias – SGIP, relativas ao período de efetiva gestão do exercício a que se referem as contas em exame, bem como da atual
direção;
d) havendo divergências entre a relação de responsáveis informada pelo órgão partidário e os registros desta Justiça Eleitoral, sejam as
divergências certificadas e venham os autos conclusos para decisão acerca da inclusão e/ou exclusão de partes e determinação de eventual
atualização da autuação, se necessária;
e) não havendo divergências, verifique-se se todas as partes, inclusive o partido, estão representadas por advogado. Constatada a ausência
ou irregularidade de representação processual, certifique-se a ocorrência nos autos e seja o órgão partidário e/ou aqueles que apresentaram
as contas intimados para que procedam a regularização, no prazo de 3 (três) dias ou que manifestem-se quanto à necessidade de prazo
maior;
f) não regularizada a representação, sejam juntados extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e sejam colhidas e
certificadas nos autos informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as
matérias previstas pela legislação de regência, no prazo de 5 (cinco) dias e, antes de virem conclusos, dê-se vista ao MPE para manifestação,
pelo prazo de 05 (cinco) dias;
g) cumpridas as formalidades preliminares, e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação do edital, durante os quais qualquer
interessado poderá examiná-los e obter cópias, dê-se vista ao MPE para que apresente, caso queira, impugnação à prestação de contas
apresentada bem como, caso entenda necessário, relate fatos, indique provas e peça abertura de investigação para apuração de qualquer ato
que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos;
h) não apresentada impugnação, certifique-se o transcurso do prazo previsto .
i) verificada, em exame preliminar, a ausência de qualquer das peças previstas na legislação, sejam o órgão partidário e os responsáveis
intimados a complementar a documentação no prazo de 20 (vinte) dias. Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido
apresentada, venham conclusos;
j) constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda-se ao exame da prestação de contas do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos. Caso os responsáveis pela análise técnica entenderem necessárias diligências, seja o ocorrido
certificado e retornem os autos conclusos;
l) encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e realizadas todas as diligências necessárias, seja apresentado pelos
responsáveis “parecer conclusivo”;
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, Quinta-feira, 12 de Setembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 171, Página: 39

m) emitido o “parecer conclusivo”, o MPE terá vista dos autos da prestação de contas para apresentação de parecer no prazo de 20 (vinte)
dias;
n) havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no “parecer conclusivo” emitido pelo responsável pelo exame ou
no parecer oferecido pelo MPE, sejam intimados, através de seus advogados, o órgão partidário e os 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 e venham conclusos e, por fim;
o) não verificadas as hipóteses anteriores, ainda que constatada(s) impropriedade(s), venham conclusos.
Tupanciretã, 10 de setembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 025/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-66.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTAS - PP, GIOVANI DALMÁS E DAYAN SOARES PEIXOTO (ADV(S)
WILLIAM JOSÉ DA SILVA ANDREATTA-OAB 70083)
MUNICÍPIO(S) : MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ
Vistos.
Autuadas as contas e publicado o edital:
a) ficam designados os servidores José Carlos Gomes da Silva, Angélica Ehlers Salles e Zuleica Moreira Rocha de Quevedo para a realização
das análises técnicas necessárias à tramitação do presente feito;
b) efetue-se o respectivo registro no Sistema SICO;
c) Sejam juntadas as certidões de composição da comissão executiva do órgão partidário, obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias – SGIP, relativas ao período de efetiva gestão do exercício a que se referem as contas em exame, bem como da atual
direção;
d) havendo divergências entre a relação de responsáveis informada pelo órgão partidário e os registros desta Justiça Eleitoral, sejam as
divergências certificadas e venham os autos conclusos para decisão acerca da inclusão e/ou exclusão de partes e determinação de eventual
atualização da autuação, se necessária;
e) não havendo divergências, verifique-se se todas as partes, inclusive o partido, estão representadas por advogado. Constatada a ausência
ou irregularidade de representação processual, certifique-se a ocorrência nos autos e seja o órgão partidário e/ou aqueles que apresentaram
as contas intimados para que procedam a regularização, no prazo de 3 (três) dias ou que manifestem-se quanto à necessidade de prazo
maior;
f) não regularizada a representação, sejam juntados extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e sejam colhidas e
certificadas nos autos informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as
matérias previstas pela legislação de regência, no prazo de 5 (cinco) dias e, antes de virem conclusos, dê-se vista ao MPE para manifestação,
pelo prazo de 05 (cinco) dias;
g) cumpridas as formalidades preliminares, e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação do edital, durante os quais qualquer
interessado poderá examiná-los e obter cópias, dê-se vista ao MPE para que apresente, caso queira, impugnação à prestação de contas
apresentada bem como, caso entenda necessário, relate fatos, indique provas e peça abertura de investigação para apuração de qualquer ato
que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos;
h) não apresentada impugnação, certifique-se o transcurso do prazo previsto .
i) verificada, em exame preliminar, a ausência de qualquer das peças previstas na legislação, sejam o órgão partidário e os responsáveis
intimados a complementar a documentação no prazo de 20 (vinte) dias. Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido
apresentada, venham conclusos;
j) constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda-se ao exame da prestação de contas do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos. Caso os responsáveis pela análise técnica entenderem necessárias diligências, seja o ocorrido
certificado e retornem os autos conclusos;
l) encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e realizadas todas as diligências necessárias, seja apresentado pelos
responsáveis “parecer conclusivo”;
m) emitido o “parecer conclusivo”, o MPE terá vista dos autos da prestação de contas para apresentação de parecer no prazo de 20 (vinte)
dias;
n) havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no “parecer conclusivo” emitido pelo responsável pelo exame ou
no parecer oferecido pelo MPE, sejam intimados, através de seus advogados, o órgão partidário e os 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 e venham conclusos e, por fim;
o) não verificadas as hipóteses anteriores, ainda que constatada(s) impropriedade(s), venham conclusos.
Tupanciretã, 10 de setembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-29.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, VANIA DE MORAES VALAU E CRISTIANO
RODRIGUES AQUINO (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
MUNICÍPIO(S) : MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ
Vistos.
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Autuadas as contas e publicado o edital:
a) ficam designados os servidores José Carlos Gomes da Silva, Angélica Ehlers Salles e Zuleica Moreira Rocha de Quevedo para a realização
das análises técnicas necessárias à tramitação do presente feito;
b) efetue-se o respectivo registro no Sistema SICO;
c) Sejam juntadas as certidões de composição da comissão executiva do órgão partidário, obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias – SGIP, relativas ao período de efetiva gestão do exercício a que se referem as contas em exame, bem como da atual
direção;
d) havendo divergências entre a relação de responsáveis informada pelo órgão partidário e os registros desta Justiça Eleitoral, sejam as
divergências certificadas e venham os autos conclusos para decisão acerca da inclusão e/ou exclusão de partes e determinação de eventual
atualização da autuação, se necessária;
e) não havendo divergências, verifique-se se todas as partes, inclusive o partido, estão representadas por advogado. Constatada a ausência
ou irregularidade de representação processual, certifique-se a ocorrência nos autos e seja o órgão partidário e/ou aqueles que apresentaram
as contas intimados para que procedam a regularização, no prazo de 3 (três) dias ou que manifestem-se quanto à necessidade de prazo
maior;
f) não regularizada a representação, sejam juntados extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e sejam colhidas e
certificadas nos autos informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as
matérias previstas pela legislação de regência, no prazo de 5 (cinco) dias e, antes de virem conclusos, dê-se vista ao MPE para manifestação,
pelo prazo de 05 (cinco) dias;
g) cumpridas as formalidades preliminares, e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação do edital, durante os quais qualquer
interessado poderá examiná-los e obter cópias, dê-se vista ao MPE para que apresente, caso queira, impugnação à prestação de contas
apresentada bem como, caso entenda necessário, relate fatos, indique provas e peça abertura de investigação para apuração de qualquer ato
que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos;
h) não apresentada impugnação, certifique-se o transcurso do prazo previsto .
i) verificada, em exame preliminar, a ausência de qualquer das peças previstas na legislação, sejam o órgão partidário e os responsáveis
intimados a complementar a documentação no prazo de 20 (vinte) dias. Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido
apresentada, venham conclusos;
j) constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda-se ao exame da prestação de contas do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos. Caso os responsáveis pela análise técnica entenderem necessárias diligências, seja o ocorrido
certificado e retornem os autos conclusos;
l) encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e realizadas todas as diligências necessárias, seja apresentado pelos
responsáveis “parecer conclusivo”;
m) emitido o “parecer conclusivo”, o MPE terá vista dos autos da prestação de contas para apresentação de parecer no prazo de 20 (vinte)
dias;
n) havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no “parecer conclusivo” emitido pelo responsável pelo exame ou
no parecer oferecido pelo MPE, sejam intimados, através de seus advogados, o órgão partidário e os 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 e venham conclusos e, por fim;
o) não verificadas as hipóteses anteriores, ainda que constatada(s) impropriedade(s), venham conclusos.
Tupanciretã, 10 de setembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-36.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, LUCAS BRUM VARONE E
CONCEIÇÃO BEATRIZ MACHADO (ADV(S) MARIO CESAR PORTINHO VIANNA-OAB 14450)
MUNICÍPIO(S) : MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ
Vistos.
Autuadas as contas e publicado o edital:
a) ficam designados os servidores José Carlos Gomes da Silva, Angélica Ehlers Salles e Zuleica Moreira Rocha de Quevedo para a realização
das análises técnicas necessárias à tramitação do presente feito;
b) efetue-se o respectivo registro no Sistema SICO;
c) Sejam juntadas as certidões de composição da comissão executiva do órgão partidário, obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias – SGIP, relativas ao período de efetiva gestão do exercício a que se referem as contas em exame, bem como da atual
direção;
d) havendo divergências entre a relação de responsáveis informada pelo órgão partidário e os registros desta Justiça Eleitoral, sejam as
divergências certificadas e venham os autos conclusos para decisão acerca da inclusão e/ou exclusão de partes e determinação de eventual
atualização da autuação, se necessária;
e) não havendo divergências, verifique-se se todas as partes, inclusive o partido, estão representadas por advogado. Constatada a ausência
ou irregularidade de representação processual, certifique-se a ocorrência nos autos e seja o órgão partidário e/ou aqueles que apresentaram
as contas intimados para que procedam a regularização, no prazo de 3 (três) dias ou que manifestem-se quanto à necessidade de prazo
maior;
f) não regularizada a representação, sejam juntados extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e sejam colhidas e
certificadas nos autos informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as
matérias previstas pela legislação de regência, no prazo de 5 (cinco) dias e, antes de virem conclusos, dê-se vista ao MPE para manifestação,
pelo prazo de 05 (cinco) dias;
g) cumpridas as formalidades preliminares, e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação do edital, durante os quais qualquer
interessado poderá examiná-los e obter cópias, dê-se vista ao MPE para que apresente, caso queira, impugnação à prestação de contas
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apresentada bem como, caso entenda necessário, relate fatos, indique provas e peça abertura de investigação para apuração de qualquer ato
que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos;
h) não apresentada impugnação, certifique-se o transcurso do prazo previsto .
i) verificada, em exame preliminar, a ausência de qualquer das peças previstas na legislação, sejam o órgão partidário e os responsáveis
intimados a complementar a documentação no prazo de 20 (vinte) dias. Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido
apresentada, venham conclusos;
j) constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda-se ao exame da prestação de contas do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos. Caso os responsáveis pela análise técnica entenderem necessárias diligências, seja o ocorrido
certificado e retornem os autos conclusos;
l) encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e realizadas todas as diligências necessárias, seja apresentado pelos
responsáveis “parecer conclusivo”;
m) emitido o “parecer conclusivo”, o MPE terá vista dos autos da prestação de contas para apresentação de parecer no prazo de 20 (vinte)
dias;
n) havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no “parecer conclusivo” emitido pelo responsável pelo exame ou
no parecer oferecido pelo MPE, sejam intimados, através de seus advogados, o órgão partidário e os 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 e venham conclusos e, por fim;
o) não verificadas as hipóteses anteriores, ainda que constatada(s) impropriedade(s), venham conclusos.
Tupanciretã, 10 de setembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-21.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, MARIO CESAR PORTINHO VIANNA E
LEOPOLDO PICH (ADV(S) MARIO CESAR PORTINHO VIANNA-OAB 14450)
MUNICÍPIO(S) : MUNICÍPIO DE TUPANCIRETÃ
Vistos.
Autuadas as contas e publicado o edital:
a) ficam designados os servidores José Carlos Gomes da Silva, Angélica Ehlers Salles e Zuleica Moreira Rocha de Quevedo para a realização
das análises técnicas necessárias à tramitação do presente feito;
b) efetue-se o respectivo registro no Sistema SICO;
c) Sejam juntadas as certidões de composição da comissão executiva do órgão partidário, obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias – SGIP, relativas ao período de efetiva gestão do exercício a que se referem as contas em exame, bem como da atual
direção;
d) havendo divergências entre a relação de responsáveis informada pelo órgão partidário e os registros desta Justiça Eleitoral, sejam as
divergências certificadas e venham os autos conclusos para decisão acerca da inclusão e/ou exclusão de partes e determinação de eventual
atualização da autuação, se necessária;
e) não havendo divergências, verifique-se se todas as partes, inclusive o partido, estão representadas por advogado. Constatada a ausência
ou irregularidade de representação processual, certifique-se a ocorrência nos autos e seja o órgão partidário e/ou aqueles que apresentaram
as contas intimados para que procedam a regularização, no prazo de 3 (três) dias ou que manifestem-se quanto à necessidade de prazo
maior;
f) não regularizada a representação, sejam juntados extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e sejam colhidas e
certificadas nos autos informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as
matérias previstas pela legislação de regência, no prazo de 5 (cinco) dias e, antes de virem conclusos, dê-se vista ao MPE para manifestação,
pelo prazo de 05 (cinco) dias;
g) cumpridas as formalidades preliminares, e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação do edital, durante os quais qualquer
interessado poderá examiná-los e obter cópias, dê-se vista ao MPE para que apresente, caso queira, impugnação à prestação de contas
apresentada bem como, caso entenda necessário, relate fatos, indique provas e peça abertura de investigação para apuração de qualquer ato
que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos;
h) não apresentada impugnação, certifique-se o transcurso do prazo previsto .
i) verificada, em exame preliminar, a ausência de qualquer das peças previstas na legislação, sejam o órgão partidário e os responsáveis
intimados a complementar a documentação no prazo de 20 (vinte) dias. Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido
apresentada, venham conclusos;
j) constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda-se ao exame da prestação de contas do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos. Caso os responsáveis pela análise técnica entenderem necessárias diligências, seja o ocorrido
certificado e retornem os autos conclusos;
l) encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e realizadas todas as diligências necessárias, seja apresentado pelos
responsáveis “parecer conclusivo”;
m) emitido o “parecer conclusivo”, o MPE terá vista dos autos da prestação de contas para apresentação de parecer no prazo de 20 (vinte)
dias;
n) havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no “parecer conclusivo” emitido pelo responsável pelo exame ou
no parecer oferecido pelo MPE, sejam intimados, através de seus advogados, o órgão partidário e os 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 e venham conclusos e, por fim;
o) não verificadas as hipóteses anteriores, ainda que constatada(s) impropriedade(s), venham conclusos.
Tupanciretã, 10 de setembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA - Juíza Eleitoral da 087ª ZE
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108ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 66/2019 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-33.2019.6.21.0108
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - NÃO PRESTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Sapucaia do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA PINTO GOEDERT
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL - PL
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIANO RODRIGUES E JOVELINO RODRIGUES
Trata-se de omissão de prestação de contas relativas ao exercício de 2018 do Partido LIBERAL – do Município de Sapucaia do Sul/RS.
Intimados para a apresentação das contas, permaneceram inertes.
Foi determinada a imediata suspensão do repasse das cotas do fundo partidário (fl. 02).
Após constatada a inexistência de extratos das movimentações financeiras, da emissão de recibos ou do recebimento de recursos do fundo
partidário (fls. 09-12), os autos foram enviados ao Ministério Público que se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas e
pela suspensão do repasse das verbas do fundo partidário à agremiação partidária (fl. 13).
O partido, através de seu órgão estadual, e os responsáveis do exercício foram intimados para se manifestarem sobre as informações e
documentos juntados no processo.
O prazo transcorreu sem manifestação (fl. 22).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
A obrigatoriedade de a agremiação partidária prestar as contas anualmente decorre de disposição prevista no art. 28, da Lei nº 23.546/17:
O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do
ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(…)
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a
comissão ou diretório, com a identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
O partido e os demais responsáveis, intimados, não apresentaram as contas relativas ao exercício de 2018.
Dessa forma, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Liberal do Município de Sapucaia do Sul/RS, relativas ao exercício de 2018, nos
termos do art. 46, IV, a, da Resolução TSE n. 23.546/2017, com as penas de perda do fundo partidário enquanto perdurar a omissão de contas
(art. 48 da Res. TSE 23.546/2017).
Já comunicados os órgãos de Direção Nacional (fl. 02) mantenha-se a suspensão de cotas do fundo partidário pelo período que o Partido
permanecer omisso.
Deixo de aplicar a pena de suspensão da anotação do diretório perante o Tribunal Regional Eleitoral, tendo em vista a Medida Cautelar,
deferida em parte, na ADI 6.032, que afastou qualquer interpretação que permita que tal penalidade 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.
Ao Cartório para as diligências legais.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Sapucaia do Sul, 10 de setembro de 2019
ANDRÉIA PINTO GOEDERT
Juíza Eleitoral da 108ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 67/2019 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-18.2019.6.21.0108
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - NÃO PRESTADAS
PROCEDÊNCIA: Sapucaia do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA PINTO GOEDERT
PARTIDO(S) : PARTIDO PATRIOTA
RESPONSÁVEL(S) : VIVIANE DOS SANTOS E LUIS GABRIEL TEIXEIRA E TEIXEIRA
Trata-se de omissão de prestação de contas relativas ao exercício de 2018 do Partido PATRIOTA – do Município de Sapucaia do Sul/RS.
Intimados para a apresentação das contas, permaneceram inertes.
Determinada a imediata suspensão do repasse das cotas do fundo partidário.
Após constatada a inexistência de extratos das movimentações financeiras, da emissão de recibos ou do recebimento de recursos do fundo
partidário (fls. 09-12), os autos foram enviados ao Ministério Público que se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas e
pela suspensão do repasse das verbas do fundo partidário à agremiação partidária (fl. 13).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
A obrigatoriedade de a agremiação partidária prestar as contas anualmente decorre de disposição prevista no art. 32, caput, da Lei nº
9.096/95:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
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§1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
O partido e os demais responsáveis, intimados, não apresentaram as contas relativas ao exercício de 2018.
Dessa forma, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Patriota do Município de Sapucaia do Sul/RS, relativas ao exercício de 2018, nos
termos do art. 46, IV, a, da Resolução TSE n. 23.546/2017, com as penas de perda do fundo partidário enquanto perdurar a omissão de contas
(Art. 48 da Res. TSE 23.546/2017).
Já comunicado o órgão de Direção Nacional (fl. 14) mantenha-se a suspensão de cotas do fundo partidário pelo período que o partido
permanecer omisso, já que o órgão estadual não encontra-se vigente (fl. 07).
Deixo de aplicar a pena de suspensão da anotação do diretório perante o Tribunal Regional Eleitoral, tendo em vista a Medida Cautelar,
deferida em parte, na ADI 6.032, que afastou qualquer interpretação que permita que tal penalidade 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.
Ao Cartório para as diligências legais.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Sapucaia do Sul, 10 de setembro de 2019
ANDRÉIA PINTO GOEDERT
Juíza Eleitoral da 108ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 68/2019 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 78-40.2018.6.21.0108
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - SAPUCAIA DO SUL
PROCEDÊNCIA: Sapucaia do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA PINTO GOEDERT
PARTIDO(S) : PODEMOS
RESPONSÁVEL(S) : ANA CLAUDIA FERREIRA FERRO RODRIGUES (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72.085)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de omissão de prestação de contas do Partido PODEMOS de Sapucaia do Sul/RS, referente as eleições de 2018, conforme previsto
no art. 49, I, da Resolução TSE n. 23.553/2017. Foram juntadas aos autos as informações relativas a inexistência de conta bancária e de
repasses do fundo partidário (fls. 04-06).
Citados, permaneceram inertes ( fl 10 e 25).
Emitido o parecer, o MPE opinou pela não prestação das contas (fl. 30).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Conforme o disposto o art. 49, I, da Res. TSE n. 23.553/2017, os órgãos partidários municipais devem prestar contas relativas as eleições:
Art. 49 Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral
(...)
§ 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou do diretório.
§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária imediatamente superior ou por quem
suceder a comissão ou o diretório, com a identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
A Unidade Técnica verificou a inexistência de extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral e não foram
observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada.
O partido e os demais responsáveis, intimados, não apresentaram as contas relativas à eleição de 2018.
Dessa forma, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, com fundamento no art., 77, IV, "a", da Resolução TSE n. 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas referentes ao Partido
PODEMOS de Sapucaia do Sul/RS.
Determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, conforme o previsto no art. 83, inciso II da Resolução TSE n.
23.553/2017.
Deixo de aplicar a pena de suspensão da anotação do diretório perante o Tribunal Regional Eleitoral, tendo em vista a Medida Cautelar,
deferida em parte, na ADI 6.032, que afastou qualquer interpretação que permita que tal penalidade 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.
Ao Cartório para as diligências legais.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Sapucaia do Sul, 10 de setembro de 2019
ANDRÉIA PINTO GOEDERT
Juíza Eleitoral da 108ª ZE
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111ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 56-75.2015.6.21.0111
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : FLAVIO PERCIO ZACHER
Vistos.
Acolho a manifestação da Defesa (fl.154), para suspender o feito, com a consequente suspensão do prazo prescricional, à luz do artigo 366,
do CPP.
Intimem-se
Porto Alegre, 09 de setembro de 2019.
Roberto Arriada Lorea
Juiz da 111ª Zona Eleitoral

113ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 194-65.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) JOÃO
AFFONSO DA CAMARA CANTO-OAB 12393, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740, RAFAEL LEANDRO FLECK-OAB 78137 E THIAGO
OBERDAN DE GOES-OAB 94660)
RESPONSÁVEL(S) : MAURO CEZAR ZACHER E VALDEMAR PIRES DE ALMEIDA
Vistos.
Emitido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas, intime-se o órgão partidário, via publicação de nota de expediente no DEJERS,
para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 38, da Resolução TSE 23.546/17.
Verifica-se, outrossim, que até o momento não foram juntados aos autos os instrumentos de mandato para constituição de advogado dos
responsáveis MAURO CEZAR ZACHER e VALDEMAR PIRES DE ALMEIDA, contrariando o que determina o art. 31, II da supracitada
Resolução. Intimem-se os referidos responsáveis, por carta registrada, para regularizar a representação nos autos, no prazo de 15 (dias), sob
pena de revelia.
Diligências legais.
Porto Alegre, 10 de setembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 178-48.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PDT - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : JORGE PAULO TEIXEIRA - Nº 12013 EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO)
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
Vistos.
Observada a ordem de preferência da penhora, dos termos do art. 835 do Código de Processo Civil, realizou-se busca de propriedade de
veículo automotor, em nome de JORGE PAULO TEIXEIRA, por meio do Sistema RENAJUD.
Não há registro de veículo vinculado ao CPF do executado, conforme relatório de consulta anexo.
Aguarde-se, em Cartório, o prosseguimento do levantamento dos bens do executado, por meio do Sistema INFOJUD.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 10 de setembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 087/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 390-69.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PROS - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
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CANDIDATO(S) : WAMBERT GOMES DI LORENZO (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72085)
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Vistos.
Observada a ordem de preferência da penhora, dos termos do art. 835 do Código de Processo Civil, realizou-se busca de propriedade de
veículo automotor, em nome de WAMBERT GOMES DI LORENZO, por meio do Sistema RENAJUD.
Foram localizados 3 (três) veículos vinculados ao CPF do executado, conforme relatório de consulta anexo.
Intime-se a UNIÃO para que se manifeste sobre o resultado da busca de bens.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 10 de setembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 088/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 525-81.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PSB - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : COPINARE ACOSTA (ADV(S) DR. LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374)
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO)
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Vistos.
O candidato peticionou declarando concordância e requerendo o envio, por e-mail, das Guias de Recolhimento da União – GRUs, referente a
proposta de acordo de parcelamento ofertada pela Advocacia-Geral da União.
Conforme teor do despacho de fl. 96, assim como o item 3 das Condições Gerais da proposta de acordo, o demandado deverá expedir as
respectivas GRUs no sítio eletrônico correspondente à tipologia do débito, nos termos das instruções apresentadas pela AGU (fl.90), que
seguem parcialmente replicadas abaixo:
A) Débito Principal
1. Entrar no endereço eletrônico: www.tesouro.fazenda.gov.br
2. Clicar em “Guias de Recolhimento da União – GRU” (canto direito da página)
3. Clicar em Impressão de GRU (canto direito da página)
4. Preencher os campos apresentados na página:
- Unidade Gestora: 070026
- Gestão: 00001
- Código de Recolhimento: 13802-9
5. Número de Referência: número do processo
6. Competência: mês e ano do pagamento
7. Valor Principal: valor da parcela
8. Valor Total: valor da parcelam
9. Clica em “Emitir GRU”.
B) Honorários Advocatícios:
1. Entrar no endereço eletrônico: www.agu.gov.br
2. Clicar em “GRU - HONORÁRIOS” (canto esquerdo da página)
3. Preencher os campos apresentados na página:
- CPF/CNPJ do devedor
- Número do Processo Judicial
- Valor: valor do débito.
4. Clicar em “Emitir GRU”.”
Por fim, salienta-se que o candidato deverá realizar o pagamento da primeira parcela, com respectiva juntada de comprovação nos autos, até
30.09.2019, sob pena de não homologação da presente proposta de parcelamento.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 10 de setembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 089/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: DP 0600003-97.2019.6.21.0113
PROCEDENCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
REQUERENTE: JOAO BATISTA BUENO ROCHA
REQUERIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE RS
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento para restabelecimento dos direitos políticos de JOÃO BATISTA BUENO ROCHA, inscrito na 113ª Zona Eleitoral sob
n. 1122 2312 0450, filho de Janete Bueno Rocha, tendo em vista existência de registro de ASE 337.1 (suspensão de direitos políticos –
incapacidade civil absoluta) no Cadastro Eleitoral do referido eleitor, conforme Informação do Cartório.
Vieram os autos conclusos.
É o resumido relatório.
Passo a decidir.
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Analisando o espelho de consulta do cadastro, verifica-se que o eleitor teve decretada sua incapacidade civil em 18/06/2014, nos autos do
processo n. 001/1.13.0286483-2, da Vara de Família e Sucessões do Foro do Alto Petrópolis da Comarca de Porto Alegre/RS. Assim,
encontra-se impedido de exercer o direito ao voto, ou candidatar-se a cargo eletivo, nos termos do art. 15, inc. II, da Constituição Federal.
A Lei n. 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, alterou a redação do art. 3º do Código Civil, restringindo o conceito
de incapacidade civil absoluta aos menores de 16 (dezesseis) anos. A partir de então, no âmbito dessa Justiça Eleitoral, não mais registrou-se
a suspensão de direitos políticos para eleitores que fossem submetidos à interdição judicial, conforme manifestou-se o Egrégio TSE:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. QUESTIONAMENTOS. APLICABILIDADE. VIGÊNCIA. LEI N° 13.146, de 2015. ALTERAÇÃO. ART. 30.
CÓDIGO CIVIL. INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA. SUSPENSÃO. DIREITOS POLÍTICOS. ART. 15, II, DA CONSTITUIÇÃO. ANOTAÇÃO.
CADASTRO ELEITORAL. ANTERIORIDADE.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei n° 13.146, de 2015 - modificou o art. 3º do Código Civil, com a alteração do rol daqueles
considerados absolutamente incapazes, circunstância que trouxe impactos no âmbito desta Justiça especializada, particularmente no
funcionamento do cadastro eleitoral, cujos gerenciamento, fiscalização e regulamentação estão confiados à Corregedoria-Geral.
2. Alcançado o período de vigência do mencionado diploma legal, a incapacidade absoluta se restringiu unicamente aos menores de 16
(dezesseis) anos, os quais não detêm legitimidade para se alistar eleitores - exceção feita àqueles que completem a idade mínima no ano em
que se realizarem eleições até a data do pleito (Res.-TSE n° 21.538, de 2003, art. 14).
3. Esta Justiça especializada, na via administrativa, deve se abster de promover anotações de suspensão de direitos políticos por incapacidade
civil absoluta, ainda que decretada anteriormente à entrada em vigor da norma legal em referência, nos históricos dos respectivos eleitores no
cadastro, de forma a se adequar aos novos parâmetros fixados.
4. Para regularização das inscrições em que o registro de suspensão de direitos políticos por incapacidade civil absoluta tenha sido feito antes
da entrada em vigor da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o eleitor deverá cumprir as formalidades previstas nos arts. 52 e 53, II, a,
da Res.-TSE n° 21.538, de 2003.
5. Expedição das orientações necessárias às corregedorias regionais eleitorais, objetivando idêntica comunicação às Corregedorias-Gerais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal e aos juízos eleitorais de todo o País.
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 114-71.2016.6.00.0000 - CLASSE 26 -SALVADOR – BAHIA.)
Complementando o entendimento do Tribunal Superior, a Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-RS expediu orientação, por meio do OfícioCircular SCRE n. 17/07, em que autoriza os magistrados eleitorais a apreciarem pedido de regularização de eleitores que possuam anotação
de suspensão de direitos políticos, por incapacidade civil, realizada anteriormente à publicação da Lei n. 13.146/2015.
Assim sendo, verifica-se que JOÃO BATISTA BUENO ROCHA cumpriu as formalidades previstas no art. 52 e 53, II, da Resolução TSE n.
21538/2003, uma vez que requereu o restabelecimento de seus direitos políticos.
Amparado pela legislação e regulamentos vigentes, e desejando retomar o exercício de seus direitos fundamentais, nada mais justifica a
manutenção da restrição.
Isso posto, JULGO procedente o pedido e DECLARO restabelecidos os direitos políticos de JOÃO BATISTA BUENO ROCHA.
Proceda-se ao lançamento do código ASE 370.
Publique-se.
Registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Porto Alegre, 10 de setembro de 2019.
RUTE DOS SANTOS ROSSATO.
Juíza Eleitoral.

121ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 001/2019 - 121ª ZE/RS
Aos 09 dias do mês de setembro do ano de 2019, a 121ª Zona Eleitoral de Ibirubá, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n.
005/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 25/04/2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
RALPH MORAES LANGANKE,
Juiz Eleitoral da 121ºZE.

138ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 305/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-30.2019.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Ciríaco
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (ADV(S) EDELAR ANGELO POSSAN-OAB 62036)
RESPONSÁVEL(S) : ROGERIO VIECH E SOLANGE KICZ VIECH (ADV(S) EDELAR ANGELO POSSAN-OAB 62036)
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas anual do Partido Popular Socialista do município de Ciríaco, exercício financeiro de 2018,
apresentada de acordo com o art. 34 da Lei n. 9.096/95 e o disposto na Resolução TSE n. 23.546/17 (disciplinadora da prestação de contas
anual).
A demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial foram publicados, nos termos do art. 31 da Res. TSE n. 23.546/17.
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que não impugnou as contas e requereu o prosseguimento do feito (fl. 45). Não houve
apresentação de impugnações e/ou pedido de abertura de investigações, consoante certidão de fl. 46.
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A unidade técnica apresentou o exame das contas (fls. 52-54).
Intimado, o partido político manifestou-se (fl. 58).
A unidade técnica manifestou-se pela desaprovação das contas (fls. 62-64).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas do Partido Político (fl. 67, frente e verso).
O partido político foi intimado para apresentar manifestação, mas houve transcurso de prazo (fl. 71).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Os partidos políticos devem apresentar anualmente sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão competente da
Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95), requisito observado pela agremiação partidária.
A unidade técnica manifestou-se pela desaprovação das contas e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido, tendo em
vista que foram identificadas impropriedades graves que comprometem a confiabilidade das contas.
Com efeito, o partido político arrecadou recursos financeiros no valor de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) que não transitaram
pela conta bancária, em desatendimento ao art. 4º, inc. II, da Res. TSE n. 23.546/17. O valor corresponde a 100% dos recursos arrecadados
pela agremiação partidária.
A irregularidade, além de violadora da legislação eleitoral, compromete a confiabilidade das contas e a consistência do balanço contábil,
impedindo a aferição da real movimentação financeira da agremiação partidária, em especial, da origem dos recursos.
A agremiação partidária manifestou-se informando que houve “somente a doação de um valor irrisório de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e
cinco reais) os quais foram utilizados para pagamento das despesas de Contador”.
Ocorre que a ausência de registro desses valores na conta bancária do partido político (fls. 09-17) indica a ocorrência de utilização de valores
que não transitaram pela conta-corrente, em desatendimento ao art. 4º, inc. II, da Res. TSE n. 23.546/17. Tal inobservância caracteriza o
recebimento de recursos de origem não identificada. Assim, o valor deve ser transferido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 14 da Res.
TSE n. 23.546/17. No mesmo sentido, é a recente decisão do TRE-RS – PC n. 8162 – Rel. Des. Eleitoral Gerson Fischmann – J. Sessão dia
31-01-2019):
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES PERFAZEM 100% DA
ARRECADAÇÃO. OMISSÃO DA AGREMIAÇÃO EM ESCLARECER OS APONTAMENTOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 36,
INC. I, DA LEI N. 9.096/95. AFASTADA SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. APLICADA MULTA NO PATAMAR MÁXIMO.
DESAPROVAÇÃO.
1. Ausência de documentos obrigatórios. Conduta incompatível com o dever de transparência da movimentação financeira, causando prejuízo
à confiabilidade das contas.
2. O órgão técnico constatou que não foi observado o ingresso do valor registrado pela agremiação na conta bancária do partido, em afronta
ao art. 4º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.464/15. Não identificada origem do recurso. Determinado recolhimento ao Tesouro Nacional. (...)
5. A sanção aplicável está prevista no art. 37, caput, da Lei n. 9.504/97, qual seja, a multa de até 20% sobre a importância considerada
irregular. Na espécie, aplicada multa em seu patamar máximo.
Ainda, não há demonstração de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos recebidos, consoante preconizado pela legislação atinente à
matéria. Portanto, não impugnado os termos do parecer conclusivo, há que se reconhecer o valor arrecadado no montante de R$ 425,00
(quatrocentos e vinte e cinco reais) como recurso de origem não identificada.
DAS CONSEQUÊNCIAS
Diante das impropriedades identificadas, a desaprovação das contas é medida que se impõe. Além disso, necessária a devolução da quantia
recebida irregularmente, no caso, R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) ao Tesouro Nacional, conforme preceitua a legislação
eleitoral.
DA MULTA
A desaprovação das contas do partido, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.096/95 e art. 49 da Resolução TSE nº. 23.546/17, implica a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
A referida sanção, nos termos do art. 49, §2º, do mesmo diploma normativo, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período
de um a doze meses.
Há que se considerar o tamanho da agremiação partidária, o recebimento irregular dos recursos, a não devolução ao Tesouro Nacional de
forma espontânea, o montante dos recursos de origem não identificada, além de que a quantia correspondente a 100% do total arrecadado.
Assim, fixo a multa no patamar 5%, devendo-se restituir-se o valor de R$ 446,25 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco
centavos), referente aos recursos de origem não identificada.
Diante do exposto, DESAPROVO as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS) do município de Ciríaco/RS, relativas ao exercício de
2018, nos termos do art. 46, III, da Res. TSE n. 23.546/17, determinando a suspensão da distribuição ou o repasse dos recursos provenientes
do Fundo Partidário até o efetivo recolhimento ao Tesouro do valor arrecadado, acrescido da respectiva sanção, no total de R$446,25
(quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), nos termos já referidos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 306/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-69.2019.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) ELIAS CARMINATTI-OAB 105.135 E THOBIAS TIBOLA-OAB 103016)
RESPONSÁVEL(S) : ISMAEL PELINSON E CARLOS FUGA (ADV(S) ELIAS CARMINATTI-OAB 105.135 E THOBIAS TIBOLA-OAB 103016)
Vistos.
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Trata-se de processo de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro do município de Casca, exercício financeiro de 2018,
apresentada de acordo com o art. 34 da Lei n. 9.096/95 e o disposto na Resolução TSE n. 23.546/17 (disciplinadora da prestação de contas
anual).
A demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial foram publicados, nos termos do art. 31 da Res. TSE n. 23.546/17. Não
houve apresentação de impugnações e/ou pedido de abertura de investigações, consoante certidão de fl. 54.
A unidade técnica apresentou o exame das contas (fls. 62-63).
Intimado, o partido político apresentou manifestação (fl. 65).
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas (fls. 67-68).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas do Partido Político, com ressalvas (fl. 69).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os Partidos Políticos devem apresentar anualmente sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão competente
da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95), requisito observado pela agremiação partidária.
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido,
tendo em vista que as irregularidades identificadas são de natureza formal e não impediram o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas (não foram emitidos recibos de doação).
Além disso, as contas não foram impugnadas e não foram relatados fatos, indicadas provas ou apresentado pedido de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, consoante
certidão de fl. 54.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
Movimento Democrático Brasileiro do município de Casca, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Casca, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE

172ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 075/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-57.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) ALEXANDRE PIENIS-OAB 81.757)
RESPONSÁVEL(S) : NAASOM LUCIANO DA ROCHA E DANIELLE STEPHANIE PEREIRA (ADV(S) ALEXA
Vistos.
Trata-se de examinar a prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (Diretório de Novo Hamburgo), concernente ao
exercício de 2018.
Determinada a publicação do edital de que trata o art. 748, I, da CNJE (fl. 45), que foi expedido e publicado no órgão oficial (fl. 48), não houve
impugnação (fl. 56).
Solicitados esclarecimentos do partido pelo Sr. Analista (fl. 74), transcorreu in albis o prazo (fl. 82).
Parecer conclusivo (fls. 87-88).
O Ministério Público Eleitoral lança parecer pela aprovação das contas, com ressalvas (fl. 96).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, de Novo Hamburgo, referente ao exercício de 2018.
Apresentadas as contas pelo Partido, o exame preliminar apontou a necessidade de se oportunizar ao PTB e seus responsáveis a
complementação da documentação de que trata o art. 29 c/c 34, ambos da Resolução n. 23.464/2015.
E, desde então, não mais se manifestou nos autos o órgão partidário ou seus responsáveis.
Pois bem.
A matéria atinente às finanças e à contabilidade dos partidos políticos vem disciplinada, em primeiro plano, pela Lei Federal n. 9.096/95, que
assim dispõe:
Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.
(...)
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
(...)
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo
atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais,
exigindo a observação das seguintes normas:
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I - obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais;
(...)
III - relatório financeiro, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
§ 2º Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de
Contas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário.
Em que pese o silêncio do partido, no parecer conclusivo o Setor Técnico ponderou (fls. 87-88):
Embora o partido tenha quedado silente diante de todas as intimações, foi possível analisar a contento as contas do partido, e a não
apresentação do demonstrativo do fluxo de caixa foi suprida, mediante a análise sistemática dos dados disponíveis no SPCA, no sítio do TSE.
Quanto ao depósito no valor de R$533,68, no dia 20/08/2019, constatou-se tratar-se de reversão do saldo do fundo de caixa constituído no ano
anterior, operação legítima.
Cabe a aprovação das contas em face de ter sido suprido o silêncio do partido por outras formas e verificada a regularidade na movimentação
de recursos, mas cabe ressalvas pela incompletude das contas, mesmo em tendo sido oportunizada a complementação.
Destarte, estando regulares as contas, malgrado a incompletude, a consequência é a aprovação com ressalvas das contas prestadas, forte na
regra do art. 46, II, da Resolução n. 23.464/2015, do TSE, assim prevista:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes
Ante o exposto, julgo aprovadas, com ressalvas, as contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do exercício de 2018, de Novo
Hamburgo, forte na Lei Federal n. 9.096/95, e no inciso II do art. 46, da Res. TSE n. 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Novo Hamburgo, 09 de setembro de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
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