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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 129/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado o seguinte processo:
Sessão de 07.10.2019 (segunda-feira, às 14:00 horas):
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1) Embargos de Declaração Proc. Classe N. 1640 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas
- de Exercício Financeiro - de Partido Político - Desaprovação / Rejeição das Contas - Exercício 2016. Procedência: Gramado. Embargante(s):
Progressistas - PP de Gramado, Irineu Sartori e Jaime Schaumlöffel (Adv(s) Bruno Irion Coletto-OAB OAB/RS 79.274, Caetano Cuervo Lo
Pumo-OAB OAB/RS 51.723, Everson Alves dos Santos-OAB OAB/RS 104.318 e Francisco Tiago Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799).
Embargado(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 30.09.2019. (a) Vital Cappellari Corrent - Diretor-Geral
substituto.
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Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 86-55.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 181002015
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (Adv(s) João Affonso da Camara Canto OAB/RS 12.393 e Lieverson Luiz
Perin OAB/RS 49.740)
Vistos, etc.
A UNIÃO juntou memória de cálculo e postula o cumprimento do julgado que condenou o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT-RS) ao recolhimento do valor de R$ 107.893,64 ao Tesouro Nacional, apontando que o débito
atualizado alcança o montante de R$ 163.427,47.
Conforme dispõe o § 2º do art. 2º da Lei 10.522/2002, a inclusão no CADIN deve ser realizada 75 dias após a comunicação ao devedor da
existência do débito passível de inscrição, devendo ser considerada a intimação de fls. 1494.
Defiro os pedidos, itens 1 a 5, listados pela AGU (fls. 1501-1502v.) com exceção do item 3, haja vista que no acórdão (fl. 1284) este Tribunal
expressamente assentou a não aplicação da Lei n. 13.165/15 (Reforma Eleitoral) aos processos que já tramitavam antes da sua publicação,
devendo a condenação ser cumprida de acordo com o art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95, com a redação dada pela Lei n. 12.034/09, ou seja, com
texto anterior à Lei 13.165/15.
Assim, considerando o trânsito em julgado o acórdão condenatório em 7.11.2018, determino as seguintes providências:
a) a intimação do executado, na pessoa do advogado constituído, conforme preveem os arts. 513, § 2o, inc. I, e 523, ambos do CPC, do prazo
de 15 dias para recolher ao Tesouro Nacional a quantia atualizada de R$ 163.427,47, após o qual inicia-se o período de 15 dias para a
impugnação de que trata o art. 525 do CPC, acrescendo-se à execução a multa e os honorários advocatícios no percentual de 10% cada;
b) a emissão da certidão para fins do protesto, de que trata o art. 517 do CPC, e respectiva disponibilização à exequente independentemente
de novo despacho;
c) a certificação nos autos após eventual transcurso do prazo de que trata o art. 2º, § 2º, da Lei n. 10.522/02, procedendo-se à inscrição do
devedor no CADIN.
Atualize-se a autuação, tendo em vista o início da fase executiva.
Publique-se.
Porto Alegre, 23 de setembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.

Acórdãos
PROCESSO 0602116-09.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602116-09.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALBERTO AMARAL ALFARO DEPUTADO FEDERAL, ALBERTO AMARAL ALFARO
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO DA SILVA ALFARO - RS83416, THOMAZ CESCA NUNES - RS76831
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.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 237, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a força de trabalho lotada em cada Zona Eleitoral e a necessidade de observância do
quantitativo mínimo de servidores previsto na Lei n. 10.842, de 20 de fevereiro de 2004, bem como a decisão proferida nos autos do Processo
SEI n. 0007151-21.2019.6.21.8000, RESOLVE, Art. 1º Remover, em virtude de classificação no 2º Concurso de Remoção a Pedido – 2019, a
servidora abaixo referida:
SERVIDOR

REMOVIDO PARA

DATA DA REMOÇÃO

TRÂNSITO

DATA DE
APRESENTAÇÃO

DANIELE NENÊ DIAS

CERRO LARGO

1º/10/2019

10 dias

11/10/2019

Art. 2º Os prazos previstos no artigo 1º poderão ser modificados antes da efetivação das remoções em virtude da superveniência de
circunstâncias que alterem as razões que embasaram as remoções determinadas pela presente Portaria, a serem avaliadas pela Presidência.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
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PORTARIA P N. 238, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar o servidor Airton Carvalho Leão, Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da Função
Comissionada de Chefe de Seção (FC-6) da Seção de Direitos e Deveres, e designá-lo para a Função Comissionada de Assistente II (FC-2) da
Coordenadoria de Desenvolvimento e Legislação de Pessoal, a partir de 01-10-2019.
Art. 2.º Dispensar o servidor Fernando Augusto de Assumpção Neto, Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, da Função Comissionada de Chefe de Seção (FC-6) da Seção de Normas e Jurisprudência de Pessoal, e designá-lo para a Função
Comissionada de Assistente IV (FC-4) da Coordenadoria de Desenvolvimento e Legislação de Pessoal, a partir de 01-10-2019.
Art. 3.º Dispensar a servidora Jocelaine Machado, Técnica Judiciária, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da Função
Comissionada de Assistente III (FC-3) do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas, e designá-la para a Função Comissionada de
Assistente IV (FC-4) do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas, a partir de 01-10-2019.
Art. 4.º Dispensar o servidor Mauro Puls do Amaral, Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado - Digitação, do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, da Função Comissionada de Assistente II (FC-2) da Coordenadoria de Pessoal, e designá-lo para a Função Comissionada de
Assistente III da Coordenadoria de Pessoal e Atenção à Saúde, a partir de 01-10-2019.
Art. 5.º Dispensar o servidor Ronaldo Costa Quintana, Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da
Função Comissionada de Assistente IV (FC-4) da Coordenadoria de Desenvolvimento e Legislação de Pessoal, e designá-lo para a Função
Comissionada de Chefe de Seção (FC-6) da Seção de Apoio à Gestão de Pessoas da Coordenadoria de Desenvolvimento e Legislação de
Pessoal, a partir de 01-10-2019.
Art. 6.º Dispensar a servidora Rosiane Pólvora de Pólvora, Técnica Judiciária, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da
Função Comissionada de Assistente IV (FC-4) do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas, e designá-la para a Função Comissionada de
Chefe de Seção (FC-6) da Seção de Desenvolvimento Humano da Coordenadoria de Desenvolvimento e Legislação de Pessoal, a partir de 0110-2019.
Art. 7.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 1442-22.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 419812014
RELATOR(A): LUCIANO ANDRÉ LOSEKANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO
Interessado(s): RENAN BERLEZE RECCHIA, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº: 1444 (Adv(s) Iamandú Rodrigues OAB/RS 67.118)
Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato RENAN BERLEZE RECCHIA, ao cargo de deputado federal, pertinentes ao pleito
de 2014, com decisão transitada em julgado que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da utilização de
recursos de origem não identificada.
Após o trânsito em julgado do Acórdão, houve a homologação de acordo extrajudicial firmado entre o candidato e a Advocacia Geral da União.
Agora, aportou ao feito manifestação da AGU indicando a quitação integral da dívida, conforme extrato acostado do Sistema de Gestão de
Recolhimento da União - SISGRU (fls. 196-200).
Ciente da comunicação.
Providencie-se as anotações pertinentes.
Nada havendo a ser provido, arquive-se o processo.
Publique-se.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0603034-13.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603034-13.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEXANDRE APPEL DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, ALEXANDRE APPEL DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de campanha da candidata ALEXANDRE APPEL DA SILVA, ao cargo de deputado federal, pertinentes ao
pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência recursos de
origem não identificada.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, no seu artigo 34 § 3º prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional por utilização de recursos de origem não identificada, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 3.199,06 (três mil cento e noventa e nove reais e seis centavos), conforme
demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4286783.
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, intime-se a Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias
para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019.
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DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0603644-78.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603644-78.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: MARCIA ADRIANA RODRIGUES PEDRA, ELEICAO 2018 MARCIA ADRIANA RODRIGUES PEDRA DEPUTADO
ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de campanha da candidata MARCIA ADRIANA RODRIGUES PEDRA, ao cargo de deputado estadual,
pertinentes ao pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em
decorrência da aplicação irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, no seu artigo 34 § 3º prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional por utilização de recursos de origem não identificada, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 21.327,05 (vinte e um mil trezentos e vinte e sete reais e cinco centavos),
conforme demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4282633.
Isso posto, para dar cumprimento ao Acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, por carta ¿AR¿, 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, intime-se a Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias
para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602418-38.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602418-38.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DENECI FERREIRA CARDOSO DEPUTADO ESTADUAL, DENECI FERREIRA CARDOSO
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de campanha da candidata DENECI FERREIRA CARDOSO, ao cargo de deputado estadual, pertinentes ao
pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da
aplicação irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, no seu artigo 34 § 3º prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional por utilização de recursos de origem não identificada, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 1.919,43 (mil novecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos),
conforme demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4282033.
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, intime-se a Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias
para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602805-53.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602805-53.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO DEPUTADO ESTADUAL, PAULO EUCLIDES GARCIA DE
AZEREDO
Advogados do(a) REQUERENTE: MAURO SARAIVA FALCAO - RS41451, LUIZ AUGUSTO BLOROV DOS SANTOS - RS113053
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de campanha da candidata PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO, ao cargo de deputado estadual,
pertinentes ao pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em
decorrência de recursos de origem não identificada.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, no seu artigo 34 § 3º prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional por utilização de recursos de origem não identificada, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 23.271,71 (vinte e três mil duzentos e setenta e um reais e setenta e um
centavos), conforme demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4286383.
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, intime-se a Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias
para a cobrança do valor devido.
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Publique-se.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0603101-75.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603101-75.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FERNANDA LEITE WEIZENMANN DEPUTADO ESTADUAL, FERNANDA LEITE WEIZENMANN
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de campanha da candidata FERNANDA LEITE WEIZENMANN, ao cargo de deputado estadual, pertinentes
ao pleito de 2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da
aplicação irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A Resolução TSE n. 23.553/2017, no seu artigo 34 § 3º prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional por utilização de recursos de origem não identificada, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 303,91 (trezentos e três reais e noventa e um centavos), conforme
demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4283833.
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, intime-se a Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias
para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Apostila
APOSTILA N. 09/2019
A Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e,
em conformidade com a Resolução TRE/RS n. 333, de 24 de setembro de 2019, com vigência a partir de 01 de outubro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1.º Declarar que o Cargo em Comissão de nível 2 (CJ-2) de Coordenador da Coordenadoria de Pessoal passa a denominar-se
Coordenador da Coordenadoria de Pessoal e Atenção à Saúde.
Art. 2.º Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Cadastro e Benefícios passa a denominar-se
Chefe de Seção da Seção de Informações Funcionais da Coordenadoria de Pessoal e Atenção à Saúde.
Art. 3.º Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Frequência e Efetividade passa a denominarse Chefe de Seção da Seção de Frequência da Coordenadoria de Pessoal e Atenção à Saúde.
Art. 4.º Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Assistência Médico-Odontológica Ambulatorial
passa a denominar-se Chefe de Seção da Seção de Atenção à Saúde da Coordenadoria de Pessoal e Atenção à Saúde.
Art. 5.º Declarar que as duas Funções Comissionadas de Assistente IV (FC-4) da Coordenadoria de Pessoal passam a integrar a estrutura
administrativa da Coordenadoria de Pessoal e Atenção à Saúde.
Art. 6.º Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Força de Trabalho passa a denominar-se
Chefe de Seção da Seção de Desenvolvimento e Acompanhamento da Carreira da Coordenadoria de Desenvolvimento e Legislação de
Pessoal.
Art. 7.º Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Aposentadorias e Pensões passa a
denominar-se Chefe de Seção da Seção de Legislação de Pessoal da Coordenadoria de Desenvolvimento e Legislação de Pessoal.
Art. 8.º Declarar que a Função Comissionada de Assistente IV (FC-4) da Coordenadoria de Gestão da Informação passa a integrar a estrutura
administrativa da Coordenadoria de Sessões.
Art. 9.º Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Capacitação passa a denominar-se Chefe de
Seção da Seção de Educação Continuada da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Art. 10. Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Estudos Eleitorais passa a denominar-se
Chefe de Seção da Seção de Aperfeiçoamento Jurídico e Estudos Eleitorais da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Art. 11. Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Gestão de Documentos, Biblioteca e Arquivo
passa a denominar-se Chefe de Seção da Seção de Gestão de Documentos e Jurisprudência da Coordenadoria de Gestão da Informação.
Art. 12. Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Jurisprudência e Legislação passa a
denominar-se Chefe de Seção da Seção de Produção e Gestão de Conhecimento Técnico-Jurídico da Coordenadoria de Gestão da
Informação.
Art. 13. Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Apoio ao Processo Judicial Eletrônico passa a
denominar-se Chefe de Seção da Seção de Administração de Sistemas Judiciários Eletrônicos da Coordenadoria de Registros, Informações
Processuais e Partidárias.
Art. 14. Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Autuação e Informações Processuais passa a
denominar-se Chefe de Seção da Seção de Processamento da Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias.
Art. 15. Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Atendimento Processual passa a denominarse Chefe de Seção da Seção de Autuação, Distribuição e Atendimento Processual da Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e
Partidárias.
Art. 16. Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Apoio às Seções Plenárias e Publicações
passa a denominar-se Chefe de Seção da Seção de Apoio às Sessões Plenárias e Registro de Julgamentos da Coordenadoria de Sessões.
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Art. 17. Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Acompanhamento e Registro de Julgamentos
passa a denominar-se Chefe de Seção da Seção de Acórdãos e Acompanhamento de Sessões da Coordenadoria de Sessões.
Art. 18. Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Gestão de Serviços de Tecnologia da
Informação passa a denominar-se Chefe de Seção da Seção de Apoio à Gestão de Tecnologia da Informação da Coordenadoria de Gestão de
Tecnologia da Informação.
Art. 19. Declarar que o Cargo em Comissão de nível 2 (CJ-2) de Coordenador da Coordenadoria de Sistemas passa a denominar-se
Coordenador da Coordenadoria de Sistemas Corporativos da Secretaria de Tecnologia da Informação.
Art. 20. Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Administração de Sistemas Corporativos da
Coordenadoria de Sistemas passa a denominar-se Chefe de Seção da Seção de Gestão de Implantação de Sistemas da Coordenadoria de
Sistemas Corporativos.
Art. 21. Declarar que a Função Comissionada de nível 6 (FC-6) de Chefe de Seção da Seção de Planejamento de Eleições e Apoio ao
Cadastro passa a denominar-se Chefe de Seção da Seção de Planejamento e Apoio às Eleições da Coordenadoria de Sistemas de Eleições e
Logística
Art. 22. Esta Apostila entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 232/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO DE
DIÁRIAS

Josemar dos Santos Riesgo,
Diretor-Geral do TRE/RS
(CJ-4)

2,5

DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 26-9-2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

VALOR UNITÁRIO

R$ 532,00

VALOR BRUTO

R$ 1.330,00

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO
R$ 103,40

VALOR
LÍQUIDO

R$ 1.226,60

Rio Grande/RS
30-9-2019 a 02-10-2019
Participar do lançamento da campanha “A Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, a realizarse no período de 30-9-2019 a 01-10-2019. Proc.: 0007377-26.2019.6.21.8000
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor – Nacional.

Atos da Corregedoria
Decisão Monocrática
PROCESSO 0600734-44.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: THALES ADRIANO CARDOSO RAMOS
INTERESSADO: 159ª ZONA ELEITORAL - PORTO ALEGRE/RS DECISÃO
Trata-se de agrupamento em coincidência no Sistema ELO de número 2DRS1902663214, envolvendo a inscrição eleitoral de n.
122000270477, pertencente a THALES ADRIANO CARDOSO RAMOS e o registro de Conscrição - vedação ao alistamento
eleitoral consignado na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos sob o n. 001946992000, em situação "Ativo", em nome de THALLES
ADRIANO CARDOSO RAMOS, referente ao documento de origem OF 78080/2019/3RCG/PORTO ALEGRE/RS, com a data de ocorrência de
01/08/2019. Constata-se que o agrupamento sob análise decorreu do processamento de operação de "Alistamento" efetuada pela 159ª Zona
Eleitoral/RS. Ressalta-se que os dados identificadores do eleitor não apresentam diferença àqueles consignados na Base de Perda e
Suspensão de Direitos Políticos no tocante ao nome da mãe e à data de nascimento, indicando que as consultas não foram realizadas
conforme orientações do Manual de Procedimentos Cartorários, bem como não houve a observância à orientação de que não se deve realizar
operação de RAE quando há registro em situação "Ativo" na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos para a mesma pessoa. A
documentação acostada demonstra a permanência da suspensão dos direitos políticos, não apresentando indicativo de extinção nem
manifestação após publicação do edital. Assim, pelo que estabelece o art. 41, § 2º, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pelo
cancelamento da inscrição n. 122000270477, em nome de THALES ADRIANO CARDOSO RAMOS, em face da suspensão dos seus direitos
políticos.
Por fim, publique-se, com subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Porto Alegre, 24 de setembro de 2019.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.
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PROCESSO 0600741-36.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: ADRIANO LUIS CARDOSO
INTERESSADO: 022ª ZONA ELEITORAL - GUAPORÉ/RS DECISÃO
Analisando a documentação recebida, verifico que a 022ª Zona Eleitoral publicou Edital dando ciência da Coincidência 2DRS1902664316, bem
como diligenciou junto à 2 ª Vara Judicial da Comarca de Guaporé/RS, anexando certidão narratória dando conta da extinção da punibilidade.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, § 2º, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n. 065649150400, em
nome de ADRIANO LUIS CARDOSO, em face do restabelecimento dos seus direitos políticos.
Após, inative-se o referido registro na Base de Perda e Suspensão dos Direitos Políticos.
Por fim, publique-se, com subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Porto Alegre, 24 de setembro de 2019.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.

Atos da Secretaria
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 01/2019 - TRE-RS
O Senhor Secretário Judiciário, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n. 0159555/2019, aprovada pela Comissão
Permanente de Avaliação Documental, conforme processo SEI n. 0007544-43.2019.6.21.8000, faz saber, a quem possa interessar, que,
transcorridos 45 (quarenta e cinco dias) da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se
não houver oposição, a Seção de Gestão de Documentos e Jurisprudência (SEJUR) eliminará os documentos constantes da listagem anexa
por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Porto Alegre, 30 de setembro de 2019.
Antônio Hermes da Rosa Marques,
Chefe da Seção de Gestão de Documentos, Biblioteca e Arquivo.
PROCESSO 0602597-69.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602597-69.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE DEPUTADO ESTADUAL, JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO DE MENEZES GONCALVES - RS36611
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº
0602597-69.2018.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 30 de setembro de 2019.
ERMES MARCOLIN
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
EDITAL SJ/CORIP/SAINP N. 14/2019
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
22/09/2019 até 28/09/2019.
Classe
Número
Relator
Data de
Partes
Autuação
Petição
0600762-12.2019.6.21.0000
Des. Eleitoral Gerson
23/09/2019 Partido Popular
Fischmann
Socialista X Patricia
Taine Beck e Partido
Progressista - PP
Processo
0600760-42.2019.6.21.0000
Desa. Marilene Bonzanini
23/09/2019 Ana Ligia Cardoso da
Administrativo
Silva, Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande
do Sul e 110ª Zona
Eleitoral de Tramandaí RS
Petição
0600757-87.2019.6.21.0000
Des. André Luiz Planella
23/09/2019 Partido Social Liberal –
Villarinho
PSL

Sul no período de
Tipo de
Distribuição
Por Prevenção

À Presidente

Por Prevenção
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Mandado de
Segurança

0600771-71.2019.6.21.0000

Des. Federal Carlos
Eduardo Thompson Flores
Lenz

24/09/2019

Lourenço Serquevitio de
Oliveira X Partido Verde
– PV

Automática

Petição

0600779-48.2019.6.21.0000

Des. Eleitoral Rafael da
Cás Maffini

26/09/2019

Automática

Recurso Eleitoral

17-38.2017.6.21.0134

Des. André Luiz Planella
Villarinho

26/09/2019

Partido Trabalhista
Brasileiro – PTB de
Santa Cruz do Sul X
Guiomar Isabel Rossini
Machado e Partido
Social Democrático –
PSD de Santa Cruz do
Sul
Partido Progressista –
PP de Canoas e Airton
José de Souza X Justiça
Eleitoral

Recurso Eleitoral

10-68.2018.6.21.0083

Des. Eleitoral Rafael da
Cás Maffini

26/09/2019

Automática

Revisão do
Eleitorado
Revisão do
Eleitorado
Mandado de
Segurança

7-21.2019.6.21.0070

Des. André Luiz Planella
Villarinho
Des. André Luiz Planella
Villarinho
Des. André Luiz Planella
Villarinho

26/09/2019

Partido Democrático
Trabalhista – PDT de
Nova Boa Vista X
Justiça Eleitoral
Justiça Eleitoral

26/09/2019

Justiça Eleitoral

Ao Corregedor

27/09/2019

Automática

Prestação de Contas 0600783-85.2019.6.21.000

Des. Eleitoral Gerson
Fischmman

27/09/2019

Processo
Administrativo

Desa. Marilene Bonzanini

27/09/2019

0600781-18.2019.6.21.0000

Petição

10-xx.2019.6.21.0000

Des. Eleitoral Gerson
Fischmann

27/09/2019

André Emilio Pereira
Linck e Mateus Henrique
de Carvalho X Juízo 57ª
Zona Eleitoral
Eleição 2018 Arxibauer
Rodrigues Moncorvo
Deputado Federal e
Arxibauer Rodrigues
Moncorvo
Andreia Rolao Sager,
Tribubal Regional
Eleitoral do Rio Grande
do Sul e 050ª Zona
Eleitoral de São
Jerônimo - RS
Sigiloso

Petição

47-79.2019.6.21.0077

Des. André Luiz Planella
Villarinho

24/09/2019

Ao Corregedor

Recurso Eleitoral

16-71.2019.6.21.0073

Des. Eleitoral Gustavo
Alberto Gastal Diefenthäler

24/09/2019

Justiça Eleitoral X
Movimento Democrático
Brasileiro – MDB de Itati,
Everaldo Inácio da Silva,
Edinho Isaque Brehm
Justin, Diovani Chaves
da Silva, Luciane Vieira
Knevitz, Deroci Osório
Fernandes Martins e
outros
Partido dos
Trabalhadores -PT de
São Leopoldo X Justiça
Eleitoral

15-58.2019.6.21.0050
0600784-70.2019.6.21.0000

Automática

Ao Corregedor

Automática

À presidente

Por Prevenção

Automática

Porto Alegre, 30 de Setembro de 2019.
Ricardo Floriano de Souza,
Chefe da Seção de Autuação e Informações Processuais
SAINP/CORIP

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 233/2019
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

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO
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Alexandre Basilio Coura, Chefe da Seção de 2,5
Programas Institucionais (FC-6)

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

Ana Gabriela de Almeida Veiga, Secretária 2,5
da Corregedoria Regional Eleitoral (CJ-3)

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

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

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

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

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

Daniel Wobeto, Secretário de Tecnologia da 2,5
Informação (CJ-3)

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

Luciana Arenhart Santos, Assistente VI da 2,5
Assessoria de Comunicação Social (FC-6)

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

Mário Antônio do Nascimento Silveira, 2,5
Técnico Judiciário, Área Administrativa Transporte, Classe C, Padrão 13

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

Rogerio da Silva de Vargas, Secretário 2,5
Judiciário (CJ-3)

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

R$ 6.720,00

-R$ 827,20

R$ 5.892,80

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Rio Grande/RS
30-09-2019 a 02-10-2019
Participar do lançamento da campanha “A Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, a
MOTIVO:
realizar-se no período de 30-9-2019 a 01-10-2019. Proc.: 0007377-26.2019.6.21.8000
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor – Nacional.
O número de dias úteis referentes às diárias pagas aos servidores Carlos Vinícios de Oliveira Cavalcante e Mário Antonio do Nascimento
Silveira serão descontados do pagamento do benefício auxílio-transporte.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 26-9-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 230/2019
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 André Luiz Planella
Villarinho, Corregedor Regional Eleitoral do
TRE-RS
DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

2,5

R$ 560,00

VALOR TOTAL
R$ 1.400,00

Rio Grande/RS
30-9-2019 a 02-10-2019
Participarem do lançamento da campanha “Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, a realizarse no período de 30-9-2019 a 01-10-2019. Proc.: 0007377-26.2019.6.21.8000
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor – Nacional.

Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 26-9-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 231/2019
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 Miguel Antônio
Silveira Ramos, membro do TRE/RS.
DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

1,5

R$ 700,00

VALOR TOTAL
R$ 1.050,00

Pelotas/RS
01-10-2019 a 02-10-2019
Participar do lançamento da campanha “Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, a realizar-se
no período de 30-9-2019 a 01-10-2019. Proc.: 0007377-26.2019.6.21.8000
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor – Nacional.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 26-9-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.

Despachos
PROCESSO 0602217-46.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602217-46.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA
VILLARINHO PARTES:REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, FERNANDA BISKUP, CESAR LUIS BAUMGRATZ
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, FERNANDA BISKUP, CESAR LUIS BAUMGRATZ
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 4298933, 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, 30 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

3ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 096/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-11.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Viadutos
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MURILO ANTONIO ALBERTONI BAGATINI-OAB 101713)
RESPONSÁVEL(S) : MILVO ANTÔNIO GOLISZEVSKI E DILVO HONETTA (ADV(S) MURILO ANTONIO ALBERTONI BAGATINI-OAB
101713)
Vistos etc.
1. RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do Município
de Viadutos - RS.
Intempestivamente, a agremiação partidária juntou fls. 26 e 27, declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em
dinheiro de qualquer natureza no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina o art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017. Transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem
impugnação.
Sobreveio Parecer Técnico, informando a ausência de extratos bancários, emissão de recibo de doação e registros de repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário (fl. 39).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela apresentação e aprovação das contas (fl. 42).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2018, apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB, do Município de Viadutos - RS .
Nos termos do art. 32, § 4º da Lei 9.096/95: "Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou
arrecadado 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".
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral.
Deste modo, nos termos do art. 45, VIII, “a”, da Resolução TSE 23.546/2017, não havendo impugnação e movimentação financeira, cabe o
arquivamento do feito, considerando as contas apresentadas e aprovadas.
3.DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do Município de
Viadutos - RS, julgando-as regulares, com fulcro no art. art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o término do prazo recursal, arquive-se.
Gaurama, 27 de setembro de 2019
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FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-56.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Viadutos
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) DR. JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
RESPONSÁVEL(S) : EDUARDO NICHETTI E SÉRGIO LUIZ PICCOLI (ADV(S) DR. JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
Vistos, etc.
1. RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do Município de Viadutos – RS, relativa ao ano de
2018. O diretório juntou documentos (fls. 02 a 46), instruindo o feito com instrumento de procuração (art. 29, XX, Resolução TSE n.
23.546/2017) (fls. 03/04).
Juntou-se aos autos informação com a composição da diretoria do partido (fls. 47/48).
Foi publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico – DEJERS (fls. 56/57) informando a disponibilidade do balanço patrimonial e do
demonstrativo de resultado do exercício para exame e extração de cópias, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo legal, não
houve qualquer manifestação (fls. 62).
Expedido exame preliminar e exame das contas, o partido e responsáveis permaneceram inertes.
Sobreveio o Relatório Conclusivo do Exame de Contas, segundo o qual as contas merecem aprovação (fls. 72/74).
Encaminhada a prestação de contas ao Ministério Público, o parquet opinou pela aprovação (fls. 76).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O BREVE RELATÓRIO, DECIDO.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do Município de Viadutos – RS.
Registre-se que a prestação de contas apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária foi instruída, em parte, com os
documentos arrolados no artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017, estando suas peças devidamente
assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro, contador habilitado e advogado constituído.
Houve omissão quanto a apresentação do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil, o que traz
insegurança a validade das informações apresentadas no balanço patrimonial e demonstrativo de resultados. Entretanto, diante da ausência
de gastos ou receitas, o partido poderia se utilizar da apresentação somente da Declaração de ausência de movimentação financeira,
dispensando-se, assim, o envio do referido documento à Receita Federal e outros documentos previstos no art. 29, da Resolução TSE
23.456/2017.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas, acompanhando o relatório conclusivo.
Efetivamente, em análise aos documentos juntados nestes autos, não vislumbro impropriedades ou irregularidades a macular as contas,
motivo pelo qual as tenho como regularmente prestadas.
3. DISPOSITIVO
Isto exposto, JULGO APROVADAS as contas anuais do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do Município de Viadutos, relativas
ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/95 e Resolução 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Gaurama, 27 de setembro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 098/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-34.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gaurama
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ANDREI BENITO NARDELLI-OAB 45.400)
RESPONSÁVEL(S) : LONIR PAULO CHIAPPARINI E MAURO JOSÉ CHIAPARINI (ADV(S) ANDREI BENITO NARDELLI-OAB 45.400)
Vistos,
1. Intime-se o órgão partidário e responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram,
sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
2. Após, dê-se vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias.
Gaurama, 27 de setembro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 099/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-20.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Marcelino Ramos
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) NESELE BASTOS RIEDE-OAB 99.546)
RESPONSÁVEL(S) : AQUILES CESARI E LÚCIA LUCHETTA MENDES (ADV(S) NESELE BASTOS RIEDE-OAB 99.546)
Vistos,
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1. Dê-se vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias.
Gaurama, 27 de setembro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-49.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gaurama
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) DR. JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
RESPONSÁVEL(S) : JURANDIR BRUNO OGRODOSKI E KARIEL NATALIN ORTOLAN (ADV(S) DR. JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
Vistos,
1. Intime-se o órgão partidário e responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram,
sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
2. Após, dê-se vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias.
Gaurama, 27 de setembro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-94.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gaurama
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR JOSÉ SACCOMORI E VILMAR WOSNIAK (ADV(S) JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
Vistos,
1. Intime-se o órgão partidário e responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram,
sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
2. Após, dê-se vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias.
Gaurama, 27 de setembro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-19.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Viadutos
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO ARI VIEIRA E IRACEMA SALETE CARBONERA BEVILACQUA (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB
90344)
Vistos,
1. Intime-se o órgão partidário e responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram,
sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
2. Após, dê-se vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias.
Gaurama, 27 de setembro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-41.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Viadutos
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) DR. JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
RESPONSÁVEL(S) : DIEGO LUIZ ORTIGARA E RENATO BOHM (ADV(S) DR. JAIME PAGLIOSA-OAB 10.522)
Vistos,
1. Intime-se o órgão partidário e responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram,
sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
2. Após, dê-se vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias.
Gaurama, 27 de setembro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-64.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Carlos Gomes
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : CARLA FÁTIMA POTULSKI E LUIZ ZELINSKI (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
Vistos,
1. Intime-se o órgão partidário e responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram,
sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
2. Após, dê-se vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias.
Gaurama, 27 de setembro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE

9ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 267/2019 - 9 ZE/RS
*Republicação em virtude de erro material na publicação de 25/09/2019.
PROCESSO CLASSE: PC - 28-83.2019.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PTB - Santana da Boa Vista - 2018
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PTB DE SANTANA DA BOA VISTA (Adv. SILVIA PEREIRA OLIVEIRA - OAB/RS 71822)
RESPONSÁVEL(S) : IVAMBERTO DA SILVA TEIXEIRA E LUIZ ANTÔNIO BORBA JACOBSEN (Adv. SILVIA PEREIRA OLIVEIRA - OAB/RS
71822)
Vistos, etc.
Acolho o relatório preliminar e determino, conforme o §3º do art. 34 da Res. TSE nº. 23.546/17, a INTIMAÇÃO do PTB de Santana da Boa
Vista e seus responsáveis para que, no prazo de 20 (vinte) dias juntem aos autos as peças ausentes, elencadas no relatório preliminar.
Caçapava do Sul, 23 de setembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 268/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-32.2018.6.21.0009
Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Eleições 2018 - PRB de Caçapava do Sul
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PRB DE CAÇAPAVA DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : VALTAIR MACHADO E CLAIR ROSANE GARCIA LUIZ
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de expediente de omissão em prestar contas do PRB de Caçapava do Sul, relativas aos pleitos de 2018, regulamentada pela Res.
TSE nº. 23.553/2017.
Intimados, o Diretório Municipal do Partido e os responsáveis pelo Partido durante as eleições de 2018, para regularizarem a situação bem
como constituirem defensor nos autos, mantiveram-se inertes.
Certificado pelo Examinador das contas do Cartório Eleitoral a inexistência de extratos bancários no sistema da Justiça Eleitoral assim como o
não registro de movimentação financeira.
Diante da não constituição de defensor, decretada revelia do PRB de Caçapava do Sul, de Valtair Machado e Clair Rosane Garcia Luiz
O Ministério Público Eleitoral opinou que as contas fossem consideradas como não prestadas.
Aberto prazo de 03 (três) dias para os interessados manifestarem-se (art. 52, §6º, IV), novamente preferiram os silêncio.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, os autos estão adequadamente instruídos e embora regulares as intimações realizadas para os responsáveis apresentarem as
contas, permaneceram os responsáveis inertes.
Não existem indícios de utilização de fundo partidário, fontes vedadas, recursos de origem desconhecida.
A omissão é falta grave, impede que a Justiça Eleitoal exerça seu papel de agente fiscalizador dos recursos financeiros utilizados pelas
agremiações partidárias produzindo grave violação aos princípios democrático e da transparência. Não por outra razão, a Resolução, em seu
art. 83, prevê que “A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta, ao partido político, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou
municipal” permenecendo a restrição até a regularização.
Portanto, omisso o partido e seus responsáveis em apresentar as contas exigidas, assim como ausente qualquer justificativa para tal, corolário
lógico é a declaração das mesmas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO
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Isso posto, nos termos do art. 77, IV, "a", julgo não prestadas as contas do PRB de Caçapava do Sul, atualmente denominado
REPUBLICANOS, relativas aos pleitos de 2018 e determino (I) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
e (II) suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal, enquanto perdurar a omissão (art. 83, II).
Considerando a decisão monocrática, proferida na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, que suspende cautelarmente
a suspensão de registro ou anotação de Diretórios quando julgadas as contas como não prestadas, fica suspensa a sansão determinada no
item II do presente dispositivo, até a análise do mérito e manutenção da decisão pelo planário daquela Corte.
Ficam as partes intimadas com a publicação da presente decisão junto ao DEJERS (art. 226, CNJE).
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Estadual e Nacional.
Registre-se e, com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 27 de setembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 269/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-29.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - SANTANA DA BOA VISTA - 2006
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP DE SANTANA DA BOA VISTA (ADV(S) JOSE ALTER RODRIGUES DE CARVALHO-OAB 014241)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ SIDINEI AIRES DA ROSA, ZILÁ ORTIZ DE FREITAS, PAULO IDELBERTO MELO E SAMYR SANTOS
FIGUEIREDO (ADV(S) JOSE ALTER RODRIGUES DE CARVALHO-OAB 014241)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se da apreciação de contas anual do PP de Santana da Boa Vista, referente ao exercício de 2006, apresentada em 10/04/2018.
Em verificação preliminar o técnico examinador das contas verificou a ausência do documentos de entrega obrigatória.
Notificado para manifestar-se, o partido preferiu o silêncio.
Em parecer técnico conclusivo, o examinador declarou não possuir condições de analisar as contas, ante a ausência de documentos
obrigatórios.
Em mesmo sentido manifestação Ministério Público Eleitoral.
Notificado para manifestar-se, a agremiação partidária apresentou manifetação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a probidade, através do controle dos recursos financeiros aplicados, com vistas a
viabilizar a verificação de abusos e ilegalidades ocorridos. (RAMAYANA, 2012). O escopo primordial da legislação que rege a prestação de
contas é balisar as condutas dos partidos, permitindo a identificação de possíveis irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos
financeiros, garantindo a lisura e equidade entre os mesmos, evitando que recursos de origem indevidas e/ou ilícitos sejam utilizados.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, a presente prestação segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, III da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, concluiu o examinador pela impossibilidae de emitir parecer, sendo este também o posicionamento do
Ministério Público Eleitoral.
Geralmente, quando ocorre tal situação em expedientes de Prestação de Contas de exercícios mais recentes, via de regra ocorre a declaração
das contas como não apresentadas, uma vez que, embora tal penalidade inexista na Res. TSE nº. 21.841/04, a entrega incompleta de contas,
sem os documentos básicos necessários para a correta análise contábil, não supri a obrigação de prestar contas.
Entretanto, considerando cuidar-se contas de exercício de mais de 13 anos atrás, embora tal fato não sirva de excusa para a não
apresentação tempestiva das contas, conforme já era previsto na legislação da época, não pode ser desprezada a boa-fé da atual gestão em
colocar em buscar colocar em dia as obrigações da agremiação, negligenciadas pelas administrações anteriores.
Conforme aduzido na manifestação final do partido, extratos bancários e/ou informações bancárias anteriores ao ano de 2010 não estão mais
disponíveis, conforme extrai-se de experiência de expedientes similares.
Não foram localizados, ainda, livros contábeis (registrados junto aos órgãos competentes) e/ou qualquer registro de gastos ou receitas da
agremiação partídaria, registrando-se que sequer sistema informatizado existia à epoca).
Não reconhecer a presente tentativa de presta contas, conhecidas as dificuldades existentes, seria o mesmo que condenar a agremiação
partidária de modo ad aeternum, literamente banindo a mesma da possibilidade de recebimento de fundo partidário em razão da não prestação
de contas de exercício (2006).
Por fim, verifica-se que não foram adotadas as providências exigidas na legilação eleitoral, em especial a Res. TSE n. 21.841/04, quanto a
obrigatoriedade de existência de conta bancária e o devido registro (abertura) dos livros contabeis (diário e razão), são suficientes para
macular as contas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, DESAPROVO as contas do PP de Santana da Boa Vista, relativas ao exercício de 2006 e determino (I) a suspensão suspensão da
distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 03 (três) meses, nos termos do art. 28, IV, da
Resolução TSE 21.841/2004.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Comuniquem-se os Diretórios hierarquicamente superiores do partido.
Caçapava do Sul, 27 de setembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 270/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 72-39.2018.6.21.0009
Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Eleições 2018 - SD de Caçapava do Sul
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : SD DE CAÇAPAVA DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO CARLOS DE LIMA CASANOVA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de expediente de omissão em prestar contas do SD de Caçapava do Sul, relativas aos pleitos de 2018, regulamentada pela Res.
TSE nº. 23.553/2017.
Intimados, o Diretório Municipal do Partido e seu atual Presidente, para regularizarem a situação bem como constituirem defensor nos autos,
mantiveram-se inertes.
Certificado pelo Examinador das contas do Cartório Eleitoral a inexistência de extratos bancários no sistema da Justiça Eleitoral assim como o
não registro de movimentação financeira.
Diante da não constituição de defensor, decretada revelia do SD de Caçapava do Sul e Antonio Carlos de Lima Casanova.
Aberto prazo de 03 (três) dias para os interessados manifestarem-se (art. 52, §6º, IV), novamente preferiram os silêncio.
O Ministério Público Eleitoral opinou que as contas fossem consideradas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, os autos estão adequadamente instruídos e embora regulares as intimações realizadas para os responsáveis apresentarem as
contas, permaneceram os responsáveis inertes.
Não existem indícios de utilização de fundo partidário, fontes vedadas, recursos de origem desconhecida.
A omissão é falta grave, impede que a Justiça Eleitoal exerça seu papel de agente fiscalizador dos recursos financeiros utilizados pelas
agremiações partidárias produzindo grave violação aos princípios democrático e da transparência. Não por outra razão, as Resoluções o TSE,
em seu art. 83, prevê que “A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta, ao partido político, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou
municipal” permenecendo a restrição até a regularização.
Portanto, omisso o partido e seus responsáveis em apresentar as contas exigidas, assim como ausente qualquer justificativa para tal, corolário
lógico é a declaração das mesmas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, nos termos do art. 77, IV, "a", julgo não prestadas as contas do SD de Caçapava do Sul, relativas aos pleitos de 2018 e
determino (I) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e (II) suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal, ambas enquanto perdurar a omissão (art. 83, II).
Considerando a decisão monocrática, proferida na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, que suspende cautelarmente
a suspensão de registro ou anotação de Diretórios quando julgadas as contas como não prestadas, fica suspensa a sansão determinada no
item II do presente dispositivo, até a análise do mérito e manutenção da decisão pelo planário daquela Corte.
Ficam as partes intimadas com a publicação da presente decisão junto ao DEJERS (art. 226, CNJE).
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Estadual e Nacional.
Registre-se e, com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 27 de setembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 271/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-39.2015.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PDT - CAÇAPAVA DO SUL - 2013
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PDT - CAÇAPAVA DO SUL (ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423 E LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB 110.501)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS RENI VIEIRA DE ARAUJO E LUCIANA DA ROSA ARAUJO (ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB
21.423), OBIRACI MOREIRA DIAS, FRANCISCO DE PAULO DUTRA HENRIQUES E GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Visto.
Considerando que o parcelamento requerido encontra-se previsto na Res. TSE nº. 298/2017, aliado ao fato de já existir parcelamentos em
curso para o PDT de Caçapava do Sul, fato que, por sí só, já compromete parte dos recusros da agremiação, DEFIRO o parcelamento nos
termos requeridos.
Fica o Partido intimado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento da primeira parcela.
Registre-se, publique-se.
Caçapava do Sul, 27 de setembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
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12ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2019 - 12 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-22.2019.6.21.0012
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINENCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Camaquã
JUIZ ELEITORAL: LUÍS OTÁVIO BRAGA SCHUCH
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PDT (ADV(S) EDSON ANTÔNIO DORNELLAS DE ABREU-OAB 56185)
RESPONSÁVEL(S) : IVO DILNEI ISQUIERDO E MARIA CRISTINA CORLETA BUCHAIM (ADV(S) EDSON ANTÔNIO DORNELLAS DE
ABREU-OAB 56185)
Indefiro o pedido de intimação pessoal do advogado do partido, formulado pelo Ministério Público Eleitoral (fl. 78v), pois de acordo com a
norma constante do art. 270 do CPC, as intimações, sempre que possíveis, devem ser feitas por meio eletrônico. É exatamente esta a situação
dos autos, eis que há defensor constituído. Ademais, o parquet não demonstrou argumento robusto para ensejar intimação de modo diverso,
pelo que não considero necessário este tipo de procedimento.
É mister destacar que decisão diferente da improcedência do pedido implicaria condescendência com o abarrotamento dos processos em
tramitação perante esta zona, ferindo o princípio da celeridade processual e da eficiência.
Por derradeiro, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e,
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando as e demonstrando a sua relevância para o processo,
consoante art. 38, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Camaquã, 30 de setembro de 2019
Luís Otávio Braga Schuch
Juiz Eleitoral da 012ª ZE

13ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-47.2018.6.21.0013
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) CRISTIANA SALETE GIAROLO-OAB 46991)
RESPONSÁVEL(S) : JUAREZ DA ROSA CANDIDO, DIONATAN TAVARES DA SILVA, LUCAS TADEU CALONTI MICHELS E ADILO
SCHUCK (ADV(S) CRISTIANA SALETE GIAROLO-OAB 46991)
Vistos.
Tendo em vista que não há pedidos de produção de provas formulados, dispenso a vista às partes para a apresentação das alegações finais.
Renove-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão do parecer final, nos termos do art. 757, III, da Consolidação Normativa Judicial
Eleitoral.
Após, retornem conclusos para Sentença.
Candelária, 27 de setembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE

14ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 13/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Christian Karam da Conceição, Juiz da 14ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso
de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, neste juízo, situado na Rua Júlio de Castilhos, 803, em
Canguçu, encontra-se disponível aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95, e do art. 45, inciso I, da Resolução TSE n.
23.546/2017, a declaração de ausência de movimentação de recursos, referentes ao exercício financeiro 2018, do órgão partidário municipal
abaixo indicados.
OBJETO: publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do seguinte partido político:
PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO;
PRESIDENTE: AUGUSTO CESAR DA SILVA;
TESOUREIRO: NELSON BUGS.
PRAZO: no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar os autos e, querendo,
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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que será divulgado
no local de costume e no Diário de Justiça Eletrônico do Rio Grande do Sul – DJERS.
Canguçu, 27 de setembro de 2019.
Eu, Paulo Luiz Cassana Molina Filho, Chefe de Cartório da 14ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
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CHRISTIAN KARAN DA CONCEIÇÃO,
Juiz Eleitoral.

17ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, na sede do galpão da Associação de Catadores do Bairro Progresso na Cidade
de Cruz Alta, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n. 010/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
do Rio Grande do Sul, de 18/02/2019, acompanhada pelos servidores Rogério da Silva Melo e Ricardo Pires Dallarosa, procedeu-se à
prensagem e eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
KATIUSCIA KUNTZ BRUST,
Juíza Eleitoral.

28ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-71.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Capão Bonito do Sul
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT-OAB 57418)
RESPONSÁVEL(S) : MATHEUS VINÍCIUS PIVA E MÁRCIO JOSÉ RIBEIRO (ADV(S) JEAN CARLOS MENEGAZ BITENCOURT-OAB 57418)
Vistos.
A defesa requereu seja seja concedido prazo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade fazendo prova da filiação partidária Jultir Colla,
pois houve mudança de sistema no qual estão arrolados os os dados das filiações partidárias do "Sistema FiliaWeb" para o "Sistema Filia" e
também no modo de acesso, agora a cargo das agremiações partidárias. Ainda, no mês de outubro ocorre o processamento das relações de
filiados submetidas ao TSE.
Assim, excepcionalmente, defiro o prazo requerido.
Intime-se, por meio de nota de expediente, o procurador do partido.
Diligências legais.
Lagoa Vermelha, 27 de setembro de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-63.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Capão Bonito do Sul
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP
RESPONSÁVEL(S) : MICHELE EDYALA WEGLER E EDUARDO JOSÉ MEZZOMO
Vistos.
Intimem-se Michele Edyala Wegler por meio de nota de expediente e encaminhe-se Carta de Intimação para intimar a agremiação partidária
e o Sr. Eduardo José Mezzomo, para que todos se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as informações e documentos apresentados
no processo, especialmente sobre o parecer da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, "e",
da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 27 de setembro de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 148/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-49.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Capão Bonito do Sul
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) CARLOS ALBERTO CAMPOS DE OLIVEIRA-OAB 33592)
RESPONSÁVEL(S) : IOLANDA NUNES DE ANDRADE E LUCIANA LIMA BOLSONELLO (ADV(S) CARLOS ALBERTO CAMPOS DE
OLIVEIRA-OAB 33592)
Vistos.
Intimem-se órgão partidário e seus responsáveis, por meio de nota de expediente, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa
quanto às irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Publico Eleitoral, no
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prazo de 15 (quinze) dias, e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo, nos termos do art. 38, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 27 de setembro de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 149/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-70.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Caseiros
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) HENRIQUE GARBIN-OAB 81370)
RESPONSÁVEL(S) : ERMERSON HOFFMANN PASSOS E TIAGO CIRINO E SILVA (ADV(S) HENRIQUE GARBIN-OAB 81370)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de
Caseiros, por intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n.
9.096/95.
A declaração foi apresentada intempestivamente, em 11 de junho de 2019.
Ao analisar os autos, verificou-se que o Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Caseiros estava inativo
desde 13.01.2019 e, portanto, a agremiação partidária da esfera municipal não possuía legitimidade para postular em juízo. Dessa forma, o
Diretório Estadual foi intimado, por meio do envio da Carta de Intimação 10/2019, a ratificar a declaração de ausência apresentada, despacho
fl. 23. Todavia, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, fls. 25-28.
Após, foi dado andamento à Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos em face dos dirigentes do exercício financeiro de 2018,
despacho fl. 30.
Determinada a atualização da autuação; a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e respectivos
responsáveis; a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 6º da Resolução
TSE n. 23.546/2017, bem como a certificação nos autos acerca de eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário; e a juntada de manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos
incisos I, II e III do art. 45 da referida resolução, fl. 30.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à declaração de ausência de movimentação apresentada, fl. 33.
A unidade técnica, em seu parecer de fl. 41, opinou que a declaração de ausência de movimentação de recursos fosse julgada aprovada, na
forma do art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral opinou que as contas fossem julgadas aprovadas, parecer fl. 43.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada intempestivamente pelo partido, em desconformidade com o art. 32
da Lei 9.096/95. Todavia, trata-se de falha que não compromete a regularidade das contas.
A unidade técnica, em seu parecer de fl. 41, relatou que, com base nas informações disponíveis até aquele momento, não havia indicação de
que, no exercício de 2018, o Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro de Caseiros tenha recebido valores provenientes do Fundo
Partidário ou realizado movimentação financeira com outros recursos. Por fim, opinou que a declaração de ausência de movimentação de
recursos fosse julgada aprovada.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas nos arts. 12 e 13 da Res. TSE n.
23.546/2017, não havendo irregularidades nesse sentido.
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, de modo que opinou pela aprovação das contas, fl. 43.
Portanto, a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser aprovada, nos termos do art. 45, VIII, "a", c/c o art. 46, I, da Res.
TSE n. 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADA a declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Caseiros, com fulcro no art. 45, VIII, "a", c/c o art. 46, I, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 27 de setembro de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 150/2019 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-42.2019.6.21.0028
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Caseiros
JUIZ ELEITORAL: GERSON LIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) LILIANA PIVA-OAB 68004)
RESPONSÁVEL(S) : MAURICIO SOARES E GERSON FIORINI DE LIMA (ADV(S) LILIANA PIVA-OAB 68004)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
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Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Progressistas - PP do município de Caseiros, por intermédio de advogado
constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30 de abril de 2019.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 55.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 57.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 60.
A partir dos documentos juntados, a unidade técnica realizou o exame das contas e expediu o relatório de fls. 62-64. O procurador do partido
foi intimado para responder à diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, fls. 68-70.
Em resposta, o partido acostou aos autos prestação de contas retificadora e demais esclarecimentos, fls. 72-99.
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, fls. 100-102.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas, parecer de fl. 106.
Foi determinada a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis para que apresentassem defesa, no prazo de 15 dias, quanto às
irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, fl. 109.
Devidamente intimados, fls. 110-111, transcorreu o prazo sem que o órgão partidário e seus responsáveis apresentassem defesa, fl. 112.
Encerrada a instrução, o partido e os responsáveis foram intimados a apresentar alegações finais, sendo que permaneceram silentes, fls. 114118.
Foram os autos com vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, de modo que o parqu¿et reiterou o parecer lançado a
fl. 106 e opinou pela desaprovação das contas, parecer de fl. 120.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, conforme dispõe o art. 32 da Lei 9.096/95.
A unidade técnica, em seu parecer conclusivo de fls. 100-102, apontou indícios de arrecadação de receitas e de realização de despesas sem o
devido registro na prestação de contas, conforme transcrito abaixo:
"1) Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, foram observadas receitas de origem não
identificada, conforme exposto a seguir:
Conforme o art. 5º da Resolução TSE n. 23.546/2017, constituem receitas dos partidos políticos:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
I – recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da Lei nº
9.096, de 1995;
II – doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
III – sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário;
V – recursos decorrentes da:
a) alienação ou locação de bens e produtos próprios;
b) comercialização de bens e produtos;
c) realização de eventos; ou
d) empréstimos contraídos junto a instituição financeira ou equiparados, desde que autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB);
VI – doações estimáveis em dinheiro; ou
VII – rendimentos de aplicações financeiras, respeitando-se a natureza dos recursos aplicados.
VIII – recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (grifamos)
Ainda, o art. 8º da citada Resolução complementa:
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e
zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096, de 1995, art. 39, § 1º).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por
depósito bancário diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º).
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado na conta “Doações para Campanha” ou na conta “Outros Recursos”,
conforme sua destinação, sendo admitida a efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte ou o
CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente identificado.
Como se vê, toda e qualquer doação ou contribuição feita a partido político, deve obrigatoriamente ser efetuada por cheque cruzado em nome
do partido ou por depósito/ transferência bancária, devendo respeitar a exigência de identificação do CPF do doador ou contribuinte. Tais
informações devem, obrigatoriamente, constar dos extratos bancários apresentados à Justiça Eleitoral.
Ainda, o art. 18, §4º, dispõe que os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação
bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19 desta resolução. (grifamos)
Ocorre que a agremiação partidária apresentou as contas referentes ao exercício de 2017, em 30.04.2018, sendo que incorreu em
despesas com serviços contábeis para fins de elaboração das peças e demonstrativos da prestação de contas. O referido gasto fora
incorrido pelo partido no ano de 2018, de modo que deveria ter sido lançado na presente prestação de contas. A receita
correspondente deveria ter sido registrada, com a completa identificação do doador, para fins de fiscalização, por parte da Justiça
Eleitoral, quanto ao recebimento de recursos de fontes vedadas, arroladas no art. 12 da Resolução TSE n. 23.546/2017. Em consulta
aos extratos bancários, constata-se que só há débitos relativos a tarifas e a saque para pagamento de serviços cartorários e para
recolhimento de GRU ao Tesouro Nacional, o que fornece indícios de trânsito de recursos – arrecadação e gastos – fora da conta do
partido, infringindo os arts. 8º e 18, §4º, da Resolução TSE n. 23.546/2017. A falha representa inconsistência grave que afeta a
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confiabilidade das contas, denota falta de adequação das informações prestadas pela agremiação e prejudica a aplicação dos
procedimentos técnicos de exame.
Assim, constata-se que o partido recebeu doação ou contribuição financeira para fins de pagamento da despesa com serviços contábeis, a
qual não fora depositada na conta bancária de “outros recursos”. Trata-se, portanto, de recurso cuja origem não pode ser identificada, pela
ausência de identificação do CPF do contribuinte nos extratos bancários.
Portanto, não é possível atestar a real procedência de tal valor, de modo que o partido deve esclarecer a data em que ocorrera a contratação e
o pagamento da despesa referente aos serviços contábeis, assim como o valor dispendido e a forma de pagamento.
Caso a agremiação sane o apontamento, fica ressalvada a possibilidade de que, aplicados os procedimentos técnicos de exame sobre tais
receitas, esta unidade venha a apurar novas doações ou contribuições advindas de fontes vedadas até o momento não detectadas.
2) Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, esta unidade técnica verifica falha devido à ausência de
documentos comprobatórios que identifiquem apropriadamente a doação e a despesa referidas no item 1. O partido deve apresentar
documento fiscal referente à despesa com serviços contábeis.
Tendo em vista se tratar de arrecadação e despesa não declaradas na prestação de contas; e, portanto, cujos valores exatos não foram
informados pela agremiação partidária, esta unidade técnica não tem subsídios para apurar o montante das irregularidades e seu percentual
em relação à movimentação financeira do período.
(...)
Efetuado o exame da prestação de contas, fls. 62-64, e, após intimado para responder à diligência, o partido apresentou manifestação a fls.
72-74 e 76-99. Juntou comprovantes de depósito, nos quais constam o nome e o CPF dos doadores, de modo a sanar o apontamento n. 3.1.1,
do relatório de exame das contas, fl. 62v. Ainda, apresentou prestação de contas retificadora, na qual foram incluídas as despesas com tarifas
de manutenção de conta inativa, de forma a regularizar o apontamento n. 4 do referido relatório.
Todavia, a agremiação não apresentou resposta quanto ao tópico n. 3.1.2 do exame, o qual relata ausência de declaração dos gastos
com serviços contábeis. Assim, esta unidade técnica entende, s.m.j., que permanece a irregularidade apontada nesse item." (grifos
meus)
No caso em tela, verficou-se que, no exercício de 2018, houve arrecadação de receitas e realização de despesas sem o devido registro na
prestação de contas, a saber: a agremiação partidária apresentou as contas referentes ao exercício de 2017, em 30.04.2018, sendo que
incorreu em despesas com serviços contábeis para fins de elaboração das peças e demonstrativos da prestação de contas. O referido gasto
fora incorrido pelo partido no ano de 2018, de modo que deveria ter sido lançado na presente prestação de contas. A receita correspondente
deveria ter sido registrada, com a completa identificação do doador.
Tais valores deveriam ter sido obrigatoriamente lançados na prestação de contas do exercício de 2018, dever este que o partido descumpriu. É
inadmissível que a agremiação partidária deixe de declarar sua real movimentação financeira à Justiça Eleitoral e crie obstáculos à
fiscalização. Trata-se de vício insanável que impossibilita o exame dos recursos movimentados e afeta a confiabilidade e a transparência das
contas partidárias.
Portanto, as contas devem ser desaprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas relativas ao exercício de 2018 do Progressistas - PP do município de Caseiros, com fulcro no
art. 46, inc. III, "a", da Res. TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 27 de setembro de 2019
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral da 028ª ZE

30ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-65.2019.6.21.0030
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUÍZA ELEITORAL: CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB (ADV(S) LEONILDE BONANI DE ALBUQUERQUE-OAB 17.652)
RESPONSÁVEL(S) : JOSUÉ FERREIRA RODRIGUES E EDILSON CABREIRA GONÇALVES
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PDdoB do município de Santana do
Livramento/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Transcorrido o prazo para prestação das contas, o órgão partidário e seus responsáveis foram regularmente notificados para suprir a omissão
(fls. 10 e 11).
Foi determinada a juntada dos extratos bancários enviados pela instituição financeira e demais informações obtidas nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral (fls. 13-15).
Em manifestação, a unidade técnica opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fls. 19 e 20), posição não compartilhada pelo
órgão do Ministério Público Eleitoral, que determinou nova intimação do órgão partidário e seus responsáveis (fl. 22).
Contudo, antes na nova intimação, o órgão partidário e seus responsáveis apresentaram a Prestação de Contas Anual - Exercício 2018, que
foi recebida à fl. 26.
Publicado edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, não houve impugnações (fl. 65).
Colhidas as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, ambos opinaram pelo julgamento das contas como prestadas
e aprovadas com ressalvas (fls. 67,68 e 70).
Os autos, então, vieram conclusos.
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É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, entendo que, ante a inexistência de impugnação, aliada ao fato de que tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público
Eleitoral opinaram pelo julgamento das contas como prestas e aprovadas com ressalvas, é desnecessária nova manifestação dos interessados
(art. 35, da Resolução TSE 23.546/17), estando o processo apto para julgamento.
Dito isso, passo à análise do mérito.
Os órgãos municipais dos partidos políticos devem apresentar anualmente a sua prestação de contas ao Juízo Eleitoral competente até o dia
30 de abril do ano subsequente. (art. 28, da Resolução TSE 23.546/2017). No caso, houve a apresentação intempestiva das contas partidárias.
Note-se que a Unidade Técnica, após consultas a informações de outros órgãos da Justiça Eleitoral, não encontrou nenhum registro de
repasses ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 13), contudo, localizou apenas um depósito bancário com o intuito de cobrir os
débitos gerados pelas mensalidades cobradas pelo banco (fl. 15).
O Ministério Público, em conclusão análoga, opinou pelo julgamento das contas como prestadas e aprovadas com ressalvas (fl. 70).
III – DISPOSITIVO
Isso posto, e nos termos do art. 46, II, ambos da Resolução TSE 23.546/2017, considero prestadas e julgo APROVADAS COM RESSALVAS
as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PDdoB do município de Santana do Livramento/RS, referentes ao exercício financeiro de
2018.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis pelo DEJERS.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se a presente decisão no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sant'Ana do Livramento, 25 de setembro de 2019
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
Juíza Eleitoral da 030ª ZE

43ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 027/2019 - 043ª ZONA ELEITORAL - SANTA VITÓRIA DO PALMAR
JUSTIÇA ELEITORAL
43ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
O Doutor MAURO PEIL MARTINS, Juíz Eleitoral em Substituiçãoda 43ª Zona Juíza Eleitoral da 43ª Zona de Santa Vitória do Palmar-RS, no
uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Bento Gonçalves, n. 1850,
em Santa Vitória do Palmar, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45, I, da Resolução TSE 23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira relativa à Prestação de Conta Anual Exercício 2018, do diretório municipal abaixo identificado.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Exercício 2018, da Comissão Provisória Municipal do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO do Chuí, tendo como responsáveis os senhores VALDACI PADÃO GARCIA CAMPOS (Presidente) e
MARIA ESTER AMARILLO (Tesoureiro).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Eu, Ricardo Longaray Borges, Chefe de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Santa Vitória do Palmar-RS, 27 de setembro de 2019.
MAURO PEIL MARTINS,
Juiz Eleitoral em Substituição.

49ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 57/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-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 Maurício Cardoso, 366,
centro, em São Gabriel, tramita o Processo de Duplicidade/Pluralidade de Inscrição n. 53-73.2019.6.21.0049.
OBJETO: Publicação da decisão proferida em 25.09.2019, nos autos do processo supracitado, cujo teor segue: Vistos. Verifico que foi
identificada duplicidade de inscrição eleitoral para LEANDRO SILVA MARQUES, IE 076488260485, e LEONARDO SILVA MARQUES, IE
076488410418 (fls. 02/07). Posteriormente, foi publicado edital para conhecimento dos interessados (fl. 09). Sobreveio aos autos requerimento
para regularização de inscrição, subscrito pelo eleitor Leandro, acompanhado de cópias autenticadas de seus certidão de nascimento, título de
eleitor, RG, fatura de energia elétrica, e de folhas dos cadernos de votação, nas três últimas Eleições (fls. 11/17). Acostou informação da chefia
do cartório e anexos, de que consta, no cadastro eleitoral, anotação de que houve decisão acerca do fato retro, em 28/09/1999, sendo que o
expediente CO04900199 não foi localizado. Além disso, até a presente data, somente o eleitor Leandro compareceu, neste Cartório, não
havendo manifestação do eleitor Leonardo. É o breve relato. Passo a decidir. Da análise dos autos observo ter sido juntada cópia autenticada
da certidão de nascimento de LEANDRO SILVA MARQUES, suficiente para comprovar que o eleitor é gêmeo com LEONARDO SILVA
MARQUES (fl. 12). Deste modo, comprovado tratar-se de pessoas distintas, determino a regularização de ambas inscrições no cadastro
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nacional de eleitores. Publique-se no DEJERS. Após todas as diligências, arquive-se. São Gabriel, 25 de setembro de 2019. JULIANA NEVES
CAPIOTTI Juíza Eleitoral da 49ª ZE".
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 30 de setembro de 2019.
Eu, Carla Correa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral da 049ª ZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2019 - 49ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-76.2019.6.21.0049
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Margarida do Sul
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP - SANTA MARGARIDA DO SUL/RS
RESPONSÁVEL(S) : ARI PEDROTTI e JAIMES RODRIGUES PEREIRA (Adv(s) Paulo Roberto da Fontoura - OAB/RS 52956)
Aos responsáveis.
De ordem da Dra. JULIANA NEVES CAPIOTTI, MMa. Juíza Eleitoral desta 049ª Zona, intimam-se as partes para se manifestarem no prazo de
20 (vinte) dias, nos termos do art. 34, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, conforme despacho que abaixo transcreve-se:
“Vistos.
Expedido exame preliminar, informando a ausência de documentação necessária à análise das contas, determino a intimação do Partido e de
seus responsáveis, na(s) pessoa(s) de seu(s) procurador(es), por meio de Nota de Expediente no DEJERS, para que, querendo, se
manifeste(m), no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 34, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Art. 34. Oferecida impugnação ou não, o processo de prestação de contas deve ser preliminarmente examinado pela unidade técnica
responsável pelo exame das contas partidárias que, nesta fase, limita-se a verificar se todas as peças constantes do art. 29 desta resolução
foram devidamente apresentadas.
(…)
§ 3º Verificada a ausência de qualquer das peças previstas no art. 29, a unidade técnica deve informar o fato ao juiz ou relator, para que o
órgão partidário e os responsáveis sejam intimados a complementar a documentação no prazo de vinte dias.
Ainda, sobrevindo exame para que sejam prestados esclarecimentos pela agremiação, fica igualmente determinada a intimação das partes,
para que se manifestem quanto ao teor deste documento, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 35, § 6º, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Art. 35. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do caput do art. 34, as contas devem ser submetidas à
análise técnica para exame:
(...)
§ 6º Além das providências previstas nos §§ 3º e 4º, a autoridade judicial pode, a qualquer tempo, de ofício ou mediante indicação ou
solicitação da unidade técnica, do MPE, do impugnante ou dos responsáveis, determinar diligências que reputar necessárias, estipulando
prazo razoável para seu cumprimento.
Concomitantemente, emita-se parecer conclusivo, com posterior vista ao MPE.
Caso constatada irregularidade no relatório conclusivo emitido pela servidora designada para análise das contas e/ou no parecer oferecido pelo
Ministério Público Eleitoral, intimem-se as partes, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão,
as provas que pretende produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, na forma do art. 38 da Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela Unidade Técnica ou no
parecer oferecido pelo MPE, o Juiz ou Relator deve determinar a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus
advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Após, voltem conclusos
Diligências.
São Gabriel, 30 de setembro de 2019.
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE”

51ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 008/2019 - 51ª ZE/RS
PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias.
A Doutora Luciana Beledeli, Juíza da 051ª Zona Eleitoral de São Leopoldo-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos
n.001/2019, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento n.0155358 do Sistema SEI do TRE-RS,
transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não
houver oposição, a Reciclagem de Papel Daniquel eliminará os documentos constantes da listagem anexo por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
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São Leopoldo-RS, 26 de Setembro de 2019.
Eu, José Vitor Blanco Vieira, Chefe de Cartório da 051ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Luciana Beledeli,
Juíza Eleitoral.

55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 55/2019
O Dr. Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 55ª Zona de Taquara-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves, 1780,
Recreio, em Taquara, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, dos seguintes diretórios municipais e
exercícios financeiros.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos dos partidos abaixo:
Partido Social Cristão - PSC - Parobé/RS - Responsáveis; Luiz Heleno da Silva e José Paulo de Souza. Exercício 2017 - Omissos;
Partido Social Cristão - PSC – Parobé/RS – Responsáveis: Luiz Heleno da Silva e José Paulo de Souza. Exercício 2018;
Partido da Mobilização Nacional - PMN – Parobé/RS – Responsáveis: Johner Willian da Silva e Elson Luis Nogueira. Exercício 2018;
PRAZO: no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Eu, SIMONE KRÁS AMORETTI, Chefe de Cartório da 055ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Taquara-RS, 27 de setembro de 2019.
Frederico Menegaz Conrado
Juiz Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 449/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 75-84.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - Não Prestação
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (ADV(S) VINICIUS FELIPPE-OAB 93503)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ HELENO DA SILVA E JOSÉ PAULO DE SOUZA (ADV(S) VINICIUS FELIPPE-OAB 93503)
Vistos.
Da manifestação do partido, verifico que, embora a documentação trazida tenha o intuito de surprir a omissão na apresentação das contas
referentes ao exercício financeiro de 2016, não obedeceu ao estabelecido na legislação eleitoral quanto à utilização do sistema SPCA,
disponível no sítio do TSE na internet.
Portanto, determino a intimação das partes, por nota de expediente, para que seja regularizada a apresentação da declaração de ausência de
movimentação de recursos, devendo esta ser expedida nos termos dos artigos 29 e 45 da Resolução TSE n. 23546/2017, sob pena das contas
serem julgadas não prestadas, no prazo de 10 (dez) dias.
Dil. Legais.
Taquara, 27 de setembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 450/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-21.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) DIEGO DILLENBURG HACK-OAB 103335, FELIPE LAUFFER-OAB 99232, GIANI
MAGALI CUNHA DE MORAES-OAB 95952, ISAIAS VARGAS DE OLIVEIRA-OAB 21048, LUCIANO BONSEMBIANTE CAMPANA-OAB 53845
E LUIZ FERNANDO DA CUNHA-OAB 103335)
RESPONSÁVEL(S) : MICHELE FABIANE VIEIRA E ISAIAS DA SILVA DUARTE (ADV(S) DIEGO DILLENBURG HACK-OAB 103335, FELIPE
LAUFFER-OAB 99232, GIANI MAGALI CUNHA DE MORAES-OAB 95952, LUCIANO BONSEMBIANTE CAMPANA-OAB 53845 E LUIZ
FERNANDO DA CUNHA-OAB 103335)
Vistos etc.
Diante do teor do parecer conclusivo da unidade técnica e do parecer do Órgão Ministerial, ambos pela desaprovação das contas, intime-se o
órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram as
provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância no processo, sob pena de preclusão, na forma do art. 38, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
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Taquara, 27 de setembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 451/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-07.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - Partidos
Políticos - Partido Político - Órgão de Direção Nacional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
RESPONSÁVEL(S) : LORIVAL DA ROSA E EDERSON TOLEDO RIBEIRO (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
Vistos etc.
Diante do teor do parecer conclusivo da unidade técnica e do parecer do Órgão Ministerial, ambos pela desaprovação das contas, intime-se o
órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram as
provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância no processo, sob pena de preclusão, na forma do art. 38, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Taquara, 27 de setembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 452/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-41.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
RESPONSÁVEL(S) : MÔNICA JULIANA FACIO E NEUZA MARQUES DE SOUZA (ADV(S) GILMAR DA SILVA MELLO-OAB 31729)
Vistos.
Nos termos do despacho de fl. 47, intime-se o órgão partidário e responsáveis acerca do Exame de Contas, devendo a manifestação e juntada
de documentos ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias.
Tudo cumprido, retornem conclusos.
Taquara, 27 de setembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 453/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-28.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA E JONE DA SILVA (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
Vistos etc.
Diante do teor do parecer conclusivo da unidade técnica e do parecer do Órgão Ministerial, ambos pela desaprovação das contas, intime-se o
órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram as
provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância no processo, sob pena de preclusão, na forma do art. 38, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Taquara, 27 de setembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 454/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-95.2019.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (ADV(S) ALBERTO ECHEVERRIA JUNIOR-OAB 60736)
RESPONSÁVEL(S) : MILTON ARRUDA E MARCIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (ADV(S) ALBERTO ECHEVERRIA JUNIOR-OAB 60736)
Vistos.
Diante dos pareceres da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, ambos pelo julgamento das contas como não prestadas, intimem-se
as partes, na pessoa de seus procuradores, da abertura de vista para se manifestarem sobre os documentos e informações do processo, no
prazo de 3 (três) dias, conforme determina o art. 30. IV, alínea e, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dil. Legais.
Taquara, 27 de setembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO - Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 455/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-51.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) VANIR DE MATTOS-OAB 32962)
RESPONSÁVEL(S) : ALCEU PORT E NILSON GLUCK (ADV(S) VANIR DE MATTOS-OAB 32962)
Vistos.
Diante do transito em julgado do acórdão que deu provimento ao recurso, aprovando com ressalvas as contas e afastando a suspensão do
recebimento de quotas do fundo partidário, porém, mantendo a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$120,00
(cento e vinte reais), determino que notifique-se o órgão partidário hierarquicamente superior do inteiro teor do acódão e a intimação para que,
nos termos do artigo 60, da Resolução TSE 23.464/2015: a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos
provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da
Res. TSE n. 23.464/15; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva
Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d) informe, nos autos da PC e no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, intime-se o órgão partidário sancionado para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no total de R$ 136,69 (cento e trinta e seis reais e
sessenta e nove centavos) conforme atualização do débito, ou requeira seu parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.464/15, art. 60, I, “b”, e III, “b”).
Dil. Legais.
Taquara, 27 de setembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 456/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-63.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICÊ DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO IVANDO BAUER E SCHIRLEI CRISTI BAUER (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732),
JULIO MARCOS DA SILVA CORREA (ADV(S) WILLIAN GILNEI DA COSTA-OAB 82971), JONAS PINHEIRO (ADV(S) WILIAN GILNEI DA
COSTA-OAB 82971)
Vistos.
Diante do decurso do prazo para manifestação do órgão partidário estadual, determino que intime-se o partido sancionado, na pessoa de seu
procurador, para que, nos termos da sentença dos autos, providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido
indevidamente, atualizado, no valor de R$524,10 (quinhentos e vinte quatro reais e dez centavos), ou requeira seu parcelamento, no prazo de
15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, sem a comprovação do recolhimento, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária do TRE/RS, para fins de execução do
título judicial, conforme prevê o art. 14, da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
Dil. Legais.
Taquara, 27 de setembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 168/2019 - 057 ZE
Processo: 502.12.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.412/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato– Eleições 2016
Executado: Itália Mar Lucho Rangel
Adv.:Ricardo Peixoto San Pedro OAB/RS 66.011
Vistos e examinados os autos.
Defiro o pedido de inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, já realizado, por intermédio do sistema SERASAJUD, conforme
comprova ofício que segue .
Defiro a expedição de certidão do art. 517, do CPC, conforme requerido.
Intime-se a Advocacia-Geral da União para manifestação.
Dil. Legais.
Uruguaiana, 23 de setembro de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57ªZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 167/2019 - 057 ZE
Processo: 474-44.2016.6.21.0057
Protocolo: 150.156/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Candidata: Rooxiane Karolayni Pereira Polano
Advogado.: José Newton Duarte Gomes Júnior – OAB/RS 94.447
Vistos e examinados os autos.
Defiro o pedido de inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, já realizado, por intermédio do sistema SERASAJUD, conforme
comprova ofício que segue .
Defiro a expedição de certidão do art. 517, do CPC, conforme requerido.
Intime-se a Advocacia-Geral da União para manifestação.
Dil. Legais.
Uruguaiana, 23 de setembro de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 169/2019 - 057 ZE
Processo: 469-22.2016.6.21.0057
Protocolo: 150.162/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Candidata: Fabiano dos Santos Garcia
Advogado.: José Newton Duarte Gomes Júnior – OAB/RS 94.447
Vistos e examinados os autos.
1. Defiro a penhora sobre o veículo VW/GOL, placa DLP2707 e determino a inclusão da restrição por meio do sistema Renajud, já realizada,
conforme documento que segue anexo.
Lavre-se termo de penhora, consoante estabelece o art. 845, §1º, do CPC. 2. Após, considerando que foi juntada ao presente feito a avaliação
do valor do bem, pelo preço médio de mercado (fl. 87), intime-se o executado acerca da penhora e da avaliação.
Dil. Legais.
Uruguaiana, 19 de setembro de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2019 - 057 ZE
Processo: 354-98.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.243/2016
Espécie: PC – Prestação de Contas de Candidato – Eleições 2016
Candidata: Suelen Silva Rocha
Advogado.: Éder Teixeira Chamorra – OAB/RS 57.269
Vistos e examinados os autos.
1. Defiro a penhora sobre o veículo Ford/Fiesta Flex, placa IQU 7889 e determino a inclusão da restrição por meio do sistema Renajud, já
realizada, conforme documento que segue anexo.
Lavre-se termo de penhora, consoante estabelece o art. 845, §1º, do CPC. 2. Após, considerando que foi juntada ao presente feito a avaliação
do valor do bem, pelo preço médio de mercado (fl. 80), intime-se o executado acerca da penhora e da avaliação.
Dil. Legais.
Uruguaiana, 19 de setembro de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 171/2019 - 057 ZE
Processo: 44-58.2017.6.21.0057
Protocolo: 19.807/2017
Espécie: PC – Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2016
Partido: PSDB – Diretório Municipal de Uruguaiana
Advogados.: Gustavo Morgental Soares – OAB/RS 71.228
Paula Lascani Silveira – OAB/RS 104.595
Paulo Roberto Tellechea Sanchotene – OAB/RS 62.724
Rafael Morgental Soares – OAB/RS 105.182
Vistos e examinados os autos.
1. Observado o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, lancei ordem de indisponibilidade por meio do Sistema Bacen Jud até o limite
do valor indicado pelo exequente.
Uma vez bloqueados os valores (in casu, inferiores ao valor do débito), foi determinada a transferência para conta judicial remunerada,
conforme a minuta que segue, sem prejuízo de futura restituição dos valores e seus rendimentos ao executado a partir de sua manifestação
conforme previsto no § 3º do art. 854.
Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial remunerada se impõe como necessária para evitar a perda de
rendimentos e para assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a
devida correção monetária e juros. Eventual necessidade de liberação dos valores ao executado será cumprida com a devida agilidade por
meio de alvará eletrônico automatizado.
2.Tendo em vista a incumbência conferida ao juiz, conforme disposição do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, de zelar pela
efetividade da execução, podendo determinar todas as medidas necessárias a assegurar o cumprimento das ordens judiciais, procedi à
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consulta de veículos em nome da parte devedora pelo Sistema RENAJUD, conforme documento que segue. Todavia, não foram localizados
quaisquer bens em nome da parte executada.
3. Indefiro o pedido de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário durante o segundo semestre em que se realizem as
eleições, visto que tal imposição não se amolda como medida cabível para assegurar a efetividade da execução, constitui em verdade uma
sanção que não tem cabimento em sede de cumprimento de sentença.
4. Os pedidos relativos à emissão de certidão de teor da decisão e de inclusão do partido executado no CADIN serão apreciados mediante a
apresentação de cálculo atualizado do valor executado.
5. Intimem-se as partes sobre a medida de indisponibilidade realizada, com informação da conta atingida e do valor bloqueado, inclusive para
que a parte ré, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 854, §3º, do CPC, ficando advertido de que, no silêncio, a
indisponibilidade será convertida em penhora.
Diligências Legais.
Uruguaiana, 23 de setembro de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57ªZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 172/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-80.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS (DEM)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO DUARTE DE CARVALHO RIBEIRO E GIZELE USTRA ZUBIAURRE
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democratas do Município de URUGUAIANA para o exercício fiscal do ano de 2018. Foi autuado
processo a partir da Informação 035/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação de contas e
juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, diante da não prestação, este Juízo determinou a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário (fl. 15). Expediu-se
Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas e, em cumprimento à decisão de fl. 15,
foram expedidas as Cartas de Notificação nºs 132/2019 e 133/2019 aos Diretórios Estadual e Nacional, respectivamente, para que seja
suspensa a distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário.
O Ministério Público manifestou-se pela não prestação das contas (fl. 21 dos autos).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 30 a 37 – Lei
nº 9.096/95 – Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Ainda, os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso
III, art. 17, da Constituição Federal.
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 fiscais apresentados pelos partidos políticos, no caso em tela, das
contas relativas ao exercício financeiro de 2018.
O Partido Democratas, mesmo após notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 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 23.546/2017 relativa ao ano fiscal de 2018 e
ao partido político em questão.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que implica a perda do direito de repasse da
quota do Fundo Partidário nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, enquanto não for regularizada a situação do partido,
conforme já determinado na decisão de fl. 15.
Observa-se, por fim, que a sanção, prevista no art. 48, §2º, 2ª parte, da referida Resolução, de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário omisso não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20.05.19:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.08.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19)”.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democratas do município Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2018, em
conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, forte art.48, da citada Resolução.
Deixo de aplicar ao Diretório Municipal a sanção de devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário, pois não há informações de que
tenha havido o recebimento desses valores, nos termos do art. 48, §2º, da referida resolução.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
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Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 20 de agosto de 2019.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 173/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-35.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DE URUGUAIANA
RESPONSÁVEL(S) : CLÁUDIO DENÍLSON BARBOSA DA SILVA (PRESIDENTE) E ADRIANI GUERRA DISCONTI (TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de URUGUAIANA para o exercício fiscal do ano de 2018. Foi
autuado processo a partir da Informação 038/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação de contas
e juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal
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, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas.
O Ministério Público manifestou-se pela não prestação das contas (fl. 21 dos autos).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 30 a 37 – Lei
nº 9.096/95 – Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Ainda, os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso
III, art. 17, da Constituição Federal.
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 fiscais apresentados pelos partidos políticos, no caso em tela, das
contas relativas ao exercício financeiro de 2018.
O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, mesmo após notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 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 23.546/2017 relativa ao ano
fiscal de 2018 e ao partido político em questão.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que implica a perda do direito de repasse da
quota do Fundo Partidário nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, enquanto não for regularizada a situação do partido,
conforme já determinado na decisão de fl. 15.
Observa-se, por fim, que a sanção, prevista no art. 48, §2º, 2ª parte, da referida Resolução, de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário omisso não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20.05.19:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.08.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19)”.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro do município Uruguaiana, relativas ao exercício
financeiro de 2018, em conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017, cominando ao respectivo diretório municipal a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, forte art.48, da citada Resolução.
Deixo de aplicar ao Diretório Municipal a sanção de devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário, pois não há informações de que
tenha havido o recebimento desses valores, nos termos do art. 48, §2º, da referida resolução.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro para que promovam a imediata suspensão do
repasse ou da distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário na forma fixada na decisão.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 174/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-13.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Barra do Quaraí
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES DA BARRA DO QUARAÍ
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ALBERTO DA ROSA FILHO E ISABEL CRISTINA MARTINS DE MARTINS
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democracia Cristã do Município de URUGUAIANA para o exercício fiscal do ano de 2017. Foi
autuado processo a partir da Informação 034/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação de contas
e juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. O Partido se manifestou, fls. 24-26, por meio
de advogado, informando que não houve recebimento de recursos e que não houve abertura de conta em 2017, entretanto não juntou nenhum
documento comprobatório de suas alegações e não apresentou nenhuma documentação/declaração no Sistema de Prestação de Contas
Anual (SPCA).
Diante da referida manifestação foi concedido prazo de 20 (vinte) dias para que a agremiação partidária apresentasse a prestação de contas.
Expirado o prazo sem qualquer manifestação, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, 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.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente não prestação das contas (fl. 39 dos
autos).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 30 a 37 – Lei
nº 9.096/95 – Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Ainda, os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso
III, art. 17, da Constituição Federal.
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 fiscais apresentados pelos partidos políticos, no caso em tela, das
contas relativas ao exercício financeiro de 2017.
O Partido Democracia Cristã, 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.
Trata-se, pois, de inconsistência grave, caracterizada pela omissão de informações à Justiça Eleitoral, o que impede a efetiva fiscalização das
contas partidárias, geradora do julgamento de NÃO PRESTAÇÃO das contas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ do município Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro
de 2017, em conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição
de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, forte art. 48, da citada Resolução.
Deixo de aplicar ao Diretório Municipal a sanção de devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário, pois não há informações de que
tenha havido o recebimento desses valores, nos termos do art. 48, §2º, da referida resolução.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do Partido Comunista Brasileiro para que promovam a imediata suspensão do repasse ou da
distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário na forma fixada na decisão.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 175/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-88.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Barra do Quaraí
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DA BARRA DO QUARAÍ (ADV(S) JOSÉ NERY CORRÊA PEREIRA JR.-OAB 69253)
RESPONSÁVEL(S) : NELY SIMIONATO FRECERO (PRESIDENTE) E ILOÍNA MOSSI GONÇALVES (TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro do município da Barra do Quaraí para o exercício fiscal do ano de 2018,
consubstanciado na apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 08).
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Foi publicado o Edital nº 027/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 02/07/2019 (fl. 11), facultando a qualquer interessado a
possibilidade de impugnação das contas no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações (certidão de fl. 14).
Expedido o Parecer Técnico da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, tendo restado caracterizada a ausência de
movimentação de recursos por parte da agremiação partidária, diante da ausência de movimentação financeira no extrato bancário,
manifestou-se a unidade técnica pelo julgamento das contas como aprovadas.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente aprovação das contas (fl. 18).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro
em análise, ao juízo competente da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser preenchida de acordo com o modelo disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue fisicamente no Cartório Eleitoral e
processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Destarte, o art. 45, I, II e III da Resolução TSE n. 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
O Partido Trabalhista Brasileiro apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º da Resolução
nº 23.546/2017, preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo tesoureiro e
pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração prestada, e entregue fisicamente
ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas.
A Análise da Documentação Complementar de fls. 15/16 deu conta da inexistência de conta bancária cadastrada no CNPJ do partido, não
constando, por óbvio, lançamentos, conforme documento de fl. 16 dos autos.
Assim, comprovada a ausência de movimentação de recursos financeiros nos autos da prestação de contas em exame, considera-se válida a
Declaração apresentada pelo partido, conforme se posicionou a unidade técnica e opinou o Ministério Público Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica, o parecer do Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo Cartório Eleitoral, julgo
APROVADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro do município da Barra da Quaraí, relativas ao exercício financeiro de 2018, em
conformidade com o art. 45, VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 176/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-58.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PC DO B) (ADV(S) CLÁUDIA MARIA QUINTANA CASTRO-OAB 68996)
RESPONSÁVEL(S) : ROGER CRISTIANO BAIGORRA MACHADO E JANAÍNA FIGUEIREDO RAMOS (ADV(S) CLÁUDIA MARIA QUINTANA
CASTRO-OAB 68996)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Comunista do Brasil do município de Uruguaiana para o exercício fiscal do ano de 2018,
consubstanciada na apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 11).
Foi publicado o Edital nº 030/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 24/07/2019 (fl. 11), facultando a qualquer interessado a
possibilidade de impugnação das contas no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações (certidão de fl. 16).
Expedido o Parecer Técnico da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, tendo restado caracterizada a ausência de
movimentação de recursos por parte da agremiação partidária, diante da ausência de movimentação financeira no extrato bancário,
manifestou-se a unidade técnica pelo julgamento das contas como aprovadas.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente aprovação das contas (fl. 23).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro
em análise, ao juízo competente da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
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A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser preenchida de acordo com o modelo disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue fisicamente no Cartório Eleitoral e
processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Destarte, o art. 45, I, II e III da Resolução TSE n. 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
Partido Comunista do Brasil apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º da Resolução nº
23.546/2017, preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo tesoureiro e
pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração prestada, e entregue fisicamente
ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas.
A Análise da Documentação Complementar de fls. 20/22 deu conta da inexistência de conta bancária cadastrada no CNPJ do partido, não
constando, por óbvio, lançamentos, conforme documento de fl. 21 dos autos.
Assim, comprovada a ausência de movimentação de recursos financeiros nos autos da prestação de contas em exame, considera-se válida a
Declaração apresentada pelo partido, conforme se posicionou a unidade técnica e opinou o Ministério Público Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica, o parecer do Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo Cartório Eleitoral, julgo
APROVADAS as contas do Partido Comunista do Brasil do município de Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2018, em
conformidade com o art. 45, VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 177/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-43.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Barra do Quaraí
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS DA BARRA DO QUARAÍ (ADV(S) MARCOS ALEXANDRE DORNELES CAMARGO-OAB 68014 E
MARCOS ALEXANDRE DORNELES CAMARGO JUNIOR-OAB 97328)
RESPONSÁVEL(S) : ARI CHARÃO FILHO (PRESIDENTE) E ADÃO ARAÚJO (TESOUREIRO)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democratas do Município da Barra do Quaraí para o exercício fiscal do ano de 2018. Foi autuado
processo a partir da Informação 022/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação de contas e
juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, diante da não prestação, este Juízo determinou a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário (fl. 15). Expediu-se
Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas e, em cumprimento à decisão de fl. 15,
foram expedidas as Cartas de Notificação nºs 136/2019 e 137/2019 aos Diretórios Estadual e Nacional, respectivamente, para que seja
suspensa a distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário.
O Ministério Público manifestou-se pela não prestação das contas (fl. 22 dos autos).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 30 a 37 – Lei
nº 9.096/95 – Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Ainda, os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso
III, art. 17, da Constituição Federal.
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 fiscais apresentados pelos partidos políticos, no caso em tela, das
contas relativas ao exercício financeiro de 2018.
O Partido Democratas, mesmo após notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, 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 23.546/2017 relativa ao ano fiscal de 2018 e
ao partido político em questão.
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Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que implica a perda do direito de repasse da
quota do Fundo Partidário nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, enquanto não for regularizada a situação do partido,
conforme já determinado na decisão de fl. 15.
Observa-se, por fim, que a sanção, prevista no art. 48, §2º, 2ª parte, da referida Resolução, de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário omisso não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20.05.19:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.08.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19)”.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democratas do município da Barra do Quaraí, relativas ao exercício financeiro de
2018, em conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, forte art.48, da citada Resolução.
Deixo de aplicar ao Diretório Municipal a sanção de devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário, pois não há informações de que
tenha havido o recebimento desses valores, nos termos do art. 48, §2º, da referida resolução.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 178/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-44.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra do Quaraí
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DA BARRA DO QUARAÍ (ADV(S) LUIZ ALBERTO PIROTTI-OAB 5358)
RESPONSÁVEL(S) : ELY MANOEL ROSA (PRESIDENTE) E CRISTIANO GARCIA ROSA (TESOUREIRO) (ADV(S) LUIZ ALBERTO
PIROTTI-OAB 5358)
I – RELATÓRIO
Em 30/04/2019, o Partido, espontaneamente, apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício Financeiro
2018 (fls. 2-4).
Após o devido protocolo e registro, publicou-se o Edital 021/2019 no Diário Eletrônico de Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) no
dia 28 de maio de 2019, que facultou a qualquer interessado a possibilidade de impugnação das contas no prazo de 03 dias. Transcorrido o
prazo, não houve impugnação.
O Parecer Técnico foi emitido (fls. 13-13v.), e, após, deu-se vista ao Ministério Público, que manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 15).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas possui natureza 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 financeiro anterior mesmo que não haja o
recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a agremiação apresentar sua posição patrimonial e financeira
apurada no exercício (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017).
Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o órgão municipal do Partido Social Cristão na Barra do Quaraí foi inativado em
18/10/2016, não havendo, então, órgão diretivo municipal vigente durante o exercício financeiro de 2018.
Conforme Parecer Conclusivo, em consulta ao Sistema SPCA, não foi identificado CNPJ cadastrado na base de dados da Justiça Eleitoral para
o Partido em questão. Dessa forma, conclui-se que, se não havia sequer CNPJ ativo para o órgão municipal no Exercício Financeiro 2018, não
houve, tampouco, qualquer movimentação financeira no referido período.
Dessa forma, ante a inexistência de movimentação financeira e de órgão diretivo constituído no município durante o ano de 2018, não há
interesse no processamento dos presentes autos, motivo pelo qual sua extinção, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, na forma
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, julgo EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 179/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-45.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
RESPONSÁVEL(S) : MOACIR CARRION MACHADO (PRESIDENTE) (ADV(S) CLAUDIA MARIA PRESTES PEREIRA-OAB 26621), ISABEL
CRISTINA MADEIRA FELIN (TESOUREIRO)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Republicano da Ordem Social do município da Uruguaiana, referente ao exercício
financeiro de 2017, consubstanciado na apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 28).
Foi publicado o Edital nº 027/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 02/07/2019, facultando a qualquer interessado a possibilidade de
impugnação das contas no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações (certidão de fl. 39).
O Parecer Técnico de fl. 42 deu conta da inexistência de repasses de recursos financeiros oriundos da esfera estadual para o Diretório
Municipal do Partido Republicano da Ordem Social do município da Uruguaiana e de que a não há movimentação financeira na conta bancária
do partido, manifestando-se a unidade técnica pela aprovação de suas contas.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente aprovação das contas (fl.45).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro
em análise, ao juízo competente da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015, regulamentou o art. 32, § 4º da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser preenchida de acordo com o modelo disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue fisicamente no Cartório Eleitoral e
processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23464/15.
Destarte, o art. 45, I, II e III da Resolução TSE n. 23.464/2015 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
Comprovada a ausência de movimentação de recursos financeiros nos autos da prestação de contas em exame, considera-se válida a
Declaração apresentada pelo partido, conforme se posicionou a unidade técnica e opinou o Ministério Público Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica, o parecer do Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo Cartório Eleitoral, julgo
APROVADAS as contas do Partido Republicano da Ordem Social do município da Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2017, em
conformidade com o art. 45, VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 180/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-82.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) (ADV(S) CHARLES DA SILVA PEREIRA-OAB 59587, LISIANE MARTINS CRUZ-OAB
59947 E LUCIANO SANCHOTENE FERNANDES LIMA-OAB 92148)
RESPONSÁVEL(S) : IRANI RODRIGUES SOARES (PRESIDENTE) DE 24/06/2017 A 23/06/2019 E JOÃO OZÓRIO SOARES DE CASTRO
(SECRETÁRIO DE FINANÇAS) DE 24/06/2017 A 23/06/2019 (ADV(S) CHARLES DA SILVA PEREIRA-OAB 59587, LISIANE MARTINS
CRUZ-OAB 59947 E LUCIANO SANCHOTENE FERNANDES LIMA-OAB 92148), VIVIANE RODRIGUES LISBOA (SECRETÁRIO DE
FINANÇAS) DE 31/10/2015 A 23/06/2017 E JOÃO OZÓRIO SOARES DE CASTRO (PRESIDENTE) DE 31/10/2015 A 23/06/2017
SENTENÇA
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores do Município de Uruguaiana, referente ao Exercício Financeiro de
2017.
A Informação n. 046/2018 (fl. 02) deu conta da omissão da prestação de contas do referido Partido. Em cumprimento ao despacho de fl. 02,
procedeu-se à notificação do Partido e dos representantes (fl. 07).
No dia 22/01/2019, o Partido apresentou a Prestação de Contas (fls. 10-77).

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

Porto Alegre, Terça-feira, 01 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 183, Página: 35

Emitido Exame Preliminar pela Unidade Técnica, esta solicitou a apresentação de documentos ausentes (fls. 78-78v), pedido despachado pelo
juízo eleitoral (fl. 79).
Em 20/02/2019, o Partido protocolou petição apresentando Balanço Patrimonial e requerendo dilação de prazo para apresentação da Certidão
de Regularidade da contadora (fls. 82-83). Foi deferido o prazo de 20 dias (fl. 84), ao fim do qual, o Partido permaneceu inerte (fl. 87).
No Exame da Prestação de Contas (fls. 88-89), a Unidade Técnica reiterou a ausência de documentos indispensáveis, e insistiu na intimação
do Partido para manifestação, sugestão acolhida por este juízo no despacho de fl. 90.
Em 24/05/2019, após carga, em 30/04/2019 (fl. 92v), dos autos pela advogada do Partido, este apresentou parte dos documentos solicitados
(fls. 93-95).
Foi publicado o Edital n. 022/2019 facultando a interessados a impugnação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício apresentados pelo Partido (fls. 96-99). Transcorrido o prazo, não houve qualquer manifestação (fl. 100).
Em Parecer Técnico Conclusivo (fls. 103-104), a Unidade Técnica opinou pela Aprovação com Ressalvas, entendimento seguido pelo
Ministério Público Eleitoral em parecer (fl.106).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da apreciação das contas partidárias anuais, referentes ao Exercício Financeiro de 2017, apresentadas pelo Partido dos
Trabalhadores de Uruguaiana–RS.
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 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95,
art. 32, caput).
Os documentos apresentados na prestação de contas contêm elementos mínimos que permitiram a análise da regularidade pela Justiça
Eleitoral, apesar de ausentes a Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado e o comprovante de remessa, à
Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital.
O confronto das informações prestadas pelo Partido com as informações dos sistemas da Justiça Eleitoral permitiu concluir que as
movimentações financeiras realizadas estão regulares, referindo-se, em sua maioria, a lançamentos de tarifas bancárias e a doações
efetuadas pelo Diretório Nacional do Partido ao Diretório Municipal em comento.
Ademais, também foi possível constatar que o Partido realmente não recebeu repasses de cotas do Fundo Partidário.
Da análise financeira, com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame,
observa-se conformidade entre as receitas verificadas na movimentação financeira dos extratos bancários e os gastos informados pelo partido.
Os extratos bancários relativos à conta bancária do Partido não apresentam irregularidades que comprometam a integralidade das contas ou
prejudiquem os procedimentos técnicos de exame.
De acordo com a Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2017 apresentada pelo Partido (documentos de fls. 10-77), há doações
financeiras recebidas (Demonstrativo de fl. 24) do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores – CNPJ 00.676.262/0001-70 – fato
corroborado pela verificação dos extratos eletrônicos encaminhados pela Instituição Financeira, no valor de R$ 1.891,92, caracterizando a
totalidade das receitas auferidas pelo Partido no exercício financeiro em análise.
Com relação aos gastos efetivados no período, constataram-se, conforme demonstrativo de fl. 29, despesas ordinárias com serviços técnicoprofissionais (serviços contábeis), despesas com reparos e conservação de bens, além de comissões e tarifas bancárias para a necessária
manutenção da conta-corrente.
Nos demonstrativos acostados aos autos, o Partido declarou não haver obrigações a pagar, dívidas de campanha, nem recebimento de
recursos públicos.
À luz do exposto, imperioso concluir que a prestação de contas do Diretório Municipal de Uruguaiana do PT está aprovada, com as ressalvas
dos documentos ausentes.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a ausência de irregularidades que comprometam a integralidade das contas, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES DE URUGUAIANA/RS, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos
do art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, 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.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 181/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-60.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
RESPONSÁVEL(S) : JACQUELINE DA SILVEIRA RODRIGUES (TESOUREIRA) (ADV(S) FRANCISCO AZAMBUJA BARBARÁ-OAB 47364),
FRANCISCO KRACZUSKI
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido da República do município da Uruguaiana, referente ao exercício financeiro de 2017,
consubstanciado na apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 25).
Foi publicado o Edital nº 027/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 02/07/2019, facultando a qualquer interessado a possibilidade de
impugnação das contas no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações (certidão de fl. 45).
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O Parecer Técnico de fl. 46 deu conta da inexistência de repasses de recursos financeiros oriundos da esfera estadual para o Diretório
Municipal do Partido da República do município da Uruguaiana e de que a não há movimentação financeira na conta bancária do partido,
manifestando-se a unidade técnica pela aprovação de suas contas.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente aprovação das contas (fl.49).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro
em análise, ao juízo competente da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015, regulamentou o art. 32, § 4º da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser preenchida de acordo com o modelo disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue fisicamente no Cartório Eleitoral e
processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23464/15.
Destarte, o art. 45, I, II e III da Resolução TSE n. 23.464/2015 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
Comprovada a ausência de movimentação de recursos financeiros nos autos da prestação de contas em exame, considera-se válida a
Declaração apresentada pelo partido, conforme se posicionou a unidade técnica e opinou o Ministério Público Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica, o parecer do Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo Cartório Eleitoral, julgo
APROVADAS as contas do Partido da República do município da Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2017, em conformidade com
o art. 45, VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 182/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-75.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE URUGUAIANA (ADV(S) JOSÉ LUIS BLASZAK-OAB 107.055-A)
RESPONSÁVEL(S) : - RESPONSÁVEIS: DILAH GONÇALVES DE ALMEIDA (ADV(S) JOSÉ LUIS BLASZAK-OAB 107.055-A), NELSON
GONÇALVES DE ALMEIDA
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo jurisdicional de prestação de contas do Diretório Municipal de Uruguaiana do Partido Popular Socialista, referente ao
Exercício Financeiro de 2017 e normatizado pelo art. 17, III da Constituição da República de 1988, pelos arts. 32 e seguintes da Lei Ordinária
Federal n. 9.096/95, da Resolução TSE n. 23.464/2015 e das disposições processuais da Res. TSE n. 23.546/2017.
A Informação 040/2018 (fl. 02) expôs a omissão da prestação de contas do exercício financeiro de 2017 do referido órgão partidário.
Determinadas e devidamente realizadas as notificações do Partido e dos representantes partidários (fls. 2 e 4-6), as contas não foram
apresentadas (certidão de fl. 7).
A certidão de fl. 8 e os Procedimentos Técnicos de Exame, elaborados pela Unidade Técnica (fls. 9-11), sugeriram a não apresentação das
contas.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu a Unidade Técnica (fls. 15-15v.).
A seguir, o Cartório Eleitoral constatou a duplicidade de instauração da Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2017 referente ao Partido
Popular Socialista de Uruguaiana, cancelando, após despacho deste juízo, a autuação de um dos expedientes que tramitava de forma
replicada, e juntando, ao feito originário, toda a documentação pertinente, explicação constante da certidão de fl. 16.
No mencionado feito originário, o órgão em comento prestou contas do exercício financeiro 2017; todavia, contendo documentação exígua, a
saber: instrumentos de mandato da presidente e do Partido, petição simples informando a conta bancária vinculada ao órgão municipal da
agremiação e correspondente extrato bancário.
Intimados a complementarem a documentação, o Partido manteve-se inerte (fls. 22-29).
Em Procedimentos Técnicos de Exame, a Unidade Técnica manifestou-se pela Desaprovação das contas, vislumbrando a enorme quantidade
de documentos ausentes. Novo prazo foi concedido para que o Partido regularizasse tal situação. No entanto, permaneceu inerte (fls. 30-34v.).
Em Parecer Técnico Conclusivo, a Unidade Técnica manteve a sugestão de desaprovar as contas do diretório municipal em questão (fls. 3537).
No mesmo sentido posicionou-se o Ministério Público Eleitoral em Parecer (fl. 39).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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O Diretório Municipal de Uruguaiana do Partido Popular Socialista não apresentou todos os documentos exigidos pelo art. 29 da Resolução
TSE n. 23.464/2015 para a formalização da prestação de contas anual.
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo expedido pela Unidade Técnica, o Partido Político em questão não acostou aos autos
documentos imprescindíveis ao efetivo exercício da fiscalização das contas partidárias pela Justiça Eleitoral e indispensáveis ao cumprimento
do disposto na Resolução TSE n. 23.464/2015, em especial os Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período
ao qual se refiram as contas prestadas (art. 29, V da Resolução TSE n. 23.464/15).
Por duas vezes intimados acerca da necessidade de complementar a documentação, não houve a manifestação dos responsáveis pelo
Partido. Ressalte-se que a documentação solicitada é imprescindível para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n.
23.464/2015, exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do Partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação
financeira efetuada.
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 fl. 13, além de consultas ao sítio do TSE.
O Partido apresentou apenas um extrato bancário, no qual constava saldo de R$ 111,99 (cento e onze reais e noventa e nove centavos).
Partindo unicamente dele, é impossível aferir a movimentação financeira do Partido ao longo do exercício financeiro de 2017, motivo pelo qual
se exigem os extratos de todos os meses do período. Reitere-se que essa apresentação é obrigatória, independentemente de ter havido
movimentação financeira no exercício fiscal analisado.
Nesse sentido, observa-se irregularidade insanável na ausência dos documentos e peças apontados e, nos termos do art. 46, inciso III, alínea
b, da Resolução TSE nº 23.464/2015, cabível a desaprovação das contas, posto que os documentos e informações de que trata o art. 29 desta
resolução foram apresentados apenas parcialmente, e não foi possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em consonância com o parecer técnico.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida, o parecer emitido pelo Ministério Público e a desídia por parte dos representantes
partidários, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA de Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2017,
em conformidade com o art. 46, III, “b” da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 183/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-08.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO PODEMOS DE URUGUAIANA - RESPONSÁVEIS: ROZÉLIO CAMARGO DOS SANTOS JÚNIOR (PRESIDENTE) E
FERNANDO FLORENCE LISBOA (TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Podemos do Município de URUGUAIANA para o exercício fiscal do ano de 2017. Foi autuado
processo a partir da Informação 038/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação de contas e
juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, diante da não prestação, este Juízo determinou a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário (fl. 33). Expediu-se
Procedimento Técnico de Exame, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas e, em cumprimento à decisão de fl. 33,
foram expedidas as Cartas de Notificação nºs 130/2019 e 131/2019 aos Diretórios Estadual e Nacional, respectivamente, para que seja
suspensa a distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário.
O Ministério Público manifestou-se pela não prestação das contas (fl. 40 dos autos).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 30 a 37 – Lei
nº 9.096/95 – Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Ainda, os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso
III, art. 17, da Constituição Federal.
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 fiscais apresentados pelos partidos políticos, no caso em tela, das
contas relativas ao exercício financeiro de 2017.
O Partido Podemos, 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.
Trata-se, pois, de inconsistência grave, caracterizada pela omissão de informações à Justiça Eleitoral, o que impede a efetiva fiscalização das
contas partidárias, geradora do julgamento de NÃO PRESTAÇÃO das contas.
III – DISPOSITIVO
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Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Podemos do município Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2017, em
conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, forte art. 48, da citada Resolução.
Deixo de aplicar ao Diretório Municipal a sanção de devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário, pois não há informações de que
tenha havido o recebimento desses valores, nos termos do art. 48, §2º, da referida resolução.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 184/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-68.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ DE URUGUAIANA, OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA E JOÃO CARLOS DE ALMEIDA
CARRAZZONI (ADV(S) JANAINA DA ROSA-OAB 96748)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democracia Cristã do Município de URUGUAIANA para o exercício fiscal do ano de 2017. Foi
autuado processo a partir da Informação 034/2018 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação de contas
e juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. O Partido se manifestou, fls. 24-26, por meio
de advogado, informando que não houve recebimento de recursos e que não houve abertura de conta em 2017, entretanto não juntou nenhum
documento comprobatório de suas alegações e não apresentou nenhuma documentação/declaração no Sistema de Prestação de Contas
Anual (SPCA).
Diante da referida manifestação foi concedido prazo de 20 (vinte) dias para que a agremiação partidária apresentasse a prestação de contas.
Expirado o prazo sem qualquer manifestação, expediu-se Procedimento Técnico de Exame, 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.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente não prestação das contas (fl. 39 dos
autos).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 30 a 37 – Lei
nº 9.096/95 – Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Ainda, os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso
III, art. 17, da Constituição Federal.
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 fiscais apresentados pelos partidos políticos, no caso em tela, das
contas relativas ao exercício financeiro de 2017.
O Partido Democracia Cristã, 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.
Trata-se, pois, de inconsistência grave, caracterizada pela omissão de informações à Justiça Eleitoral, o que impede a efetiva fiscalização das
contas partidárias, geradora do julgamento de NÃO PRESTAÇÃO das contas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ do município Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro
de 2017, em conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.464/2015, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição
de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, forte art. 48, da citada Resolução.
Deixo de aplicar ao Diretório Municipal a sanção de devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário, pois não há informações de que
tenha havido o recebimento desses valores, nos termos do art. 48, §2º, da referida resolução.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do Partido Comunista Brasileiro para que promovam a imediata suspensão do repasse ou da
distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário na forma fixada na decisão.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 185/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-98.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra do Quaraí
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - BARRA DO QUARAÍ - RESPONSÁVEIS: MARCELE ROLIM SIMIONATO
(PRESIDENTE) E FRANCO JONAS DA ROSA (TESOUREIRO) (ADV(S) CLAUDIA MARIA PRESTES PEREIRA-OAB 26621)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro do município da Barra do Quaraí, referente ao Exercício
Financeiro de 2017.
A Informação n. 032/2018 (fl. 02) deu conta da omissão da prestação de contas do referido Partido. Em cumprimento ao despacho de fl. 02,
procedeu-se à notificação do Partido e dos representantes. Apenas o Tesoureiro, Franco Jonas da Rosa, foi notificado. Determinou-se que o
Ministério Público Eleitoral fornecesse endereço atualizado da Presidente do Partido (fl. 08). No entanto, ao diligenciar, Oficial do Ministério
Público constatou o falecimento da referida pessoa (fls. 12-14). Após, providenciou-se a notificação do Partido, a qual foi bem-sucedida (fl. 18).
No dia 14/05/2019, o Partido apresentou a Prestação de Contas (fls. 19-54).
Em Exame Preliminar, a Unidade Técnica verificou a ausência de documentos necessários (fls. 54-54v). Em cumprimento ao despacho de fl.
55, procedeu-se à notificação do Partido e dos representantes acerca de tais ausências (fls. 61 e 64), todos cumpridos positivamente. O
Partido, então, acostou aos autos somente o instrumento de mandato (fl. 63).
Inobstante, o Parecer Técnico Conclusivo foi expedido (fls. 65-66). Nele, a Unidade Técnica apontou que 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 demonstrativo de fls. 26-27, além de consultas ao SGIP.
Além disso, com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, a Unidade
Técnica observou conformidade na movimentação financeira dos extratos bancários – ausência de movimentação – do partido político. O
Partido Socialista Brasileiro possui conta bancária registrada no Sistema de Prestação de Contas Anuais: agência: 430, Conta-corrente:
612205802, com data de abertura 05/06/2014. Para a Unidade Técnica, os extratos bancários relativos à referida conta, objeto desta Prestação
de Contas, não apresentaram irregularidades que comprometessem a integralidade das contas ou prejudicassem os procedimentos técnicos
de exame, visto haver apenas lançamentos de tarifas e de créditos identificados realizados pelos representantes partidários.
Deu-se vista ao Ministério Público Eleitoral para parecer, o qual acompanhou o da Unidade Técnica (fl. 68).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro
em análise, ao juízo competente da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A partir da documentação acostada aos autos, verifica-se que as únicas movimentações financeiras realizadas, comprovadas pelos extratos
bancários, referem-se a pagamentos de tarifas bancárias. Comprovou-se, também, que o Partido em comento não recebeu repasses do Fundo
Partidário.
A análise técnica e o Ministério Público Eleitoral constataram a regularidade das contas prestadas à Justiça Eleitoral, apesar da ausência de
alguns documentos, não essenciais, pois constaram elementos mínimos que permitiram a análise da prestação de contas.
Assim, verifica-se que o Partido está quite com sua obrigação, restando imperiosa a aprovação das contas, com base no art. 46, I, combinado
com o § 1º do mesmo artigo, da Res. TSE n. 23.464/2015.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica, o parecer do Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo Cartório Eleitoral, julgo
APROVADAS as contas do Diretório Municipal da Barra do Quaraí do Partido Socialista Brasileiro, relativas ao Exercício Financeiro de 2017,
em conformidade com o art. 46, I, combinado com o § 1º do mesmo artigo, da Res. TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 186/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-24.2018.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - Partido da Social Democracia Brasileira de Uruguaiana
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : VITOR MANOEL GEDIEL MACHADO (ADV(S) PAULO HENRIQUE INDA-OAB 70669), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA DE URUGUAIANA E RESPONSÁVEIS: PAULO HENRIQUE FERNANDES INDA
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA do Município de URUGUAIANA referente às Eleições
Gerais 2018.
A Informação 023/2018 deu conta da omissão da Prestação de Contas Final referente às Eleições Gerais 2018 (fl. 02). O despacho de mesma
folha determinou a notificação do Partido e de seus representantes, para que suprissem a ausência. Em cumprimento, o Cartório enviou Cartas
e Mandado de Intimação, todos cumpridos positivamente, conforme fls. 4-7 e 15.
O Partido apresentou documentos constando procuração do Tesoureiro e Extrato da Prestação de Contas Final (fls. 8-14).
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Diante da ausência de representação processual do Partido e do seu Presidente, o despacho de fl. 17 determinou a intimação destes a fim de
que a regularizassem. Efetivada a intimação (fls. 22 e 23), o Partido não se manifestou.
O despacho de fl. 24 determinou a publicação de Edital 029/2019, a fim de que qualquer interessado pudesse impugnar as contas
apresentadas, conforme art. 59 da Res. TSE n. 23.553/2017. O prazo de três dias transcorreu sem nenhuma manifestação (fl. 28).
Em Procedimento Técnico de Exame, a Unidade Técnica apontou ausência tanto de conta bancária vinculada ao Partido, quanto de
representação processual do Partido e do seu presidente, sugerindo intimação do Partido para que se manifestassem sobre tais questões. O
despacho de fl. 34 acompanhou a Unidade Técnica, abrindo prazo de três dias para manifestação, que não ocorreu.
Em Parecer Técnico Conclusivo, a Unidade Técnica, diante das irregularidades não sanadas, posicionou-se pela Desaprovação das Contas
Eleitorais do Partido (fls. 38-38v).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 40).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de apreciar contas da Campanha Eleitoral de 2018, apresentadas por Partido Político.
A análise técnica das contas guiou-se pelo determinado na 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.
Realizado o Exame das Contas, foi apurada omissão quanto à entrega da Prestação de Contas Parcial. De acordo com art. 50 da Resolução
TSE 23.553/2017, os partidos políticos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º), o relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os
gastos realizados. Assim, conforme § 4º do referido artigo, a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, dos dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. Ainda, a Prestação de Contas Final foi entregue
somente em 25/02/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
“Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação
financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV):
I – o candidato que disputar o segundo turno;
II – os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III – os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos às candidaturas concorrentes no segundo
turno.”
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, não foram apresentadas peças obrigatórias, essenciais ao exame da movimentação financeira
eventualmente existente no período de campanha eleitoral.
Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe o art. 10, caput e § 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral. Não há extratos eletrônicos ou extratos impressos para a prestação de contas em exame. Em
consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais também não restou verificado nenhuma conta bancária vinculada ao CNPJ do Diretório
Municipal de Uruguaiana do Partido da Social Democracia Brasileira.
Ressalte-se que a comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deve ser efetuada mediante a apresentação dos
correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pelo gerente da instituição financeira, nos termos do art. 60, §1º, da referida
Resolução, e nenhum desses documentos foi apresentado na prestação de contas.
Trata-se de inconsistência grave pois, de acordo com o art. 10 da Resolução TSE 23.553/2017, é obrigatória para os partidos políticos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil até o dia 15 de agosto do ano eleitoral. Ainda, a exigência prevista neste artigo deve ser
cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros durante
a campanha eleitoral. A ausência da documentação requerida compromete sobremaneira a confiabilidade e consistência das contas, geradora
do julgamento pela sua desaprovação.
A jurisprudência do TRE-RS e do TSE apontam nesse sentido:
Prestação de contas de campanha. Partido político. Art. 12, § 3º, da Resolução TSE n. 23.406/14. Eleições 2014. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros. Exigência que viabiliza o emprego dos
procedimentos técnicos de exame das contas pela Justiça Eleitoral, no exercício da sua atividade fiscalizatória. Suspensão do recebimento de
novas quotas do Fundo Partidário pelo período de quatro meses. Desaprovação.
Acórdão / PC-4928
Prestação de contas. Partido político. Arrecadação e dispêndio de recursos de campanha. Eleições 2014. É obrigatória para os partidos
políticos, comitês e candidatos a abertura de conta bancária específica, ainda que não haja movimentação financeira de campanha.
Inteligência do artigo 12, § 3º, da Resolução TSE n. 23.406/14. Irregularidade que compromete a transparência e a confiabilidade das contas,
pois impede tanto a comprovação de eventual inexistência de recursos quanto a identificação da sua origem e destinação quando arrecadados
para o custeio da campanha eleitoral. Aplicação da sanção de suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário no patamar mínimo legal.
Desaprovação.
Acórdão / PC-243213
“Eleições 2014. Agravo regimental no recurso especial eleitoral. Prestação de contas de campanha. Partido. Abertura de conta bancária
específica. Obrigatoriedade. Art. 22 da Lei nº 9.504/97. Ausência. Não apresentação de extratos bancários. Vícios insanáveis. Contas
desaprovadas. Hipóteses de não prestação de contas (art. 54, IV, da Resolução-TSE nº 23.406/2014 c/c art. 30, IV, da Lei nº 9.504/97). Não
configuração. Desprovimento. 1. As contas são consideradas como não prestadas quando o candidato/partido não as apresentar no prazo
legal e, após devidamente notificado para tal providência, dentro do prazo de 72 horas, permanecer inerte, mercê de ausentes documentos
essenciais que impossibilite, em absoluto, a análise dos recursos arrecadados e despesas realizadas durante todo o período de campanha,
obstruindo a verificação da existência, ou não, de arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral, porquanto ausentes elementos
mínimos para a formalização do processo de prestação de contas. 2. In casu, não se verifica hipótese que acarrete a ausência da prestação de
contas, visto que a omissão na abertura de conta bancária e, por consequência, a não apresentação de extratos bancários não possuem força
para tornar inaptas as contas formalizadas pela agremiação agravada nem, consequentemente, para atrair o julgamento de não prestação,
máxime porque não se pode depreender do decisum objurgado a ausência de documentos essenciais que inviabilize em absoluto a aferição da
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movimentação financeira de campanha. 3. A ausência de extratos bancários e a não abertura de conta bancária específica de campanha
consubstanciam vícios passíveis de rejeição das contas [...]”
(Ac de 14.6.2016 no Agr-REspe nº 68560, rel. Min. Luiz Fux.;
no mesmo sentido o
Ac de 3.8.2015 no Agr-REspe nº 22286, rel. Min. Gilmar Mendes;
Ac de 25.6.2014 no Agr-AI nº 117909, rel. Min. Henrique Neves;
Ac de 17.10.2013 no Agr-AI nº 32808, rel. Min. Dias Toffoli; e
Ac de 1.10.2013 no Agr-AI nº 1478, rel. Min. Dias Toffoli.)
Assim, nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabível a desaprovação das contas, eis que constatadas falhas que
comprometem a sua regularidade.
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 de Uruguaiana,
relativas às Eleições Gerais 2018, em conformidade com o art. 77, III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 26 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE

60ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 47/2019 - 60ZE/RS
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 60ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Ferreira Viana, n. 1159, em Pelotas, que se
encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, inciso I da Resolução TSE
n. 23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa ao Exercício 2018 do Partido Social Liberal de Pelotas/RS.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do do Partido Social Liberal de Pelotas/RS.
Responsáveis Financeiros: Marcus Napoleão e Luis Ivan Dourado Ritta
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, poderá qualquer interessado, apresentar impugnação através de petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Pelotas, 27 de setembro de 2019.
Eu, Anelise Coswig Fiss, Chefe de Cartório Substituta da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 173/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-85.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) GUILHERME NEVES PIEGAS-OAB 81335)
RESPONSÁVEL(S) : MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA E JULIO CESAR AMARAL MOURÃO (ADV(S) GUILHERME NEVES PIEGAS-OAB
81335)
Vistos os autos.
Trata-se de processo instaurado a partir de informação da Chefia de Cartório, a qual comunica que o Partido Democrático Trabalhista de
Pelotas não prestou as contas referentes ao exercício 2018.
Após notificação das partes, as contas foram apresentadas em 27/06/2019.
Foi publicado o edital n. 31/2019, não tendo sido apresentadas impugnações.
No exame preliminar, a unidade técnica apontou a ausência de peças obrigatórias, tendo o partido juntado os documentos de f. 72/88.
Em parecer emitido na forma do art. 36 da Resolução TSE n. 23.546/2017, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas, com fulcro no
art. 46, inciso I, da Resolução (f. 89/90).
Por fim, o Ministério Público Eleitoral expediu parecer opinando pela aprovação das contas, conforme art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.
23.546/2017 (f. 91).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, artigos 30 e seguintes da Lei n. 9.096/95, bem como
pela Resolução 23.546/2017.
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O processo de 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 às transações efetuadas
pelos partidos políticos.
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, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, e o controle da origem das
receitas de caráter partidário e eleitoral.
No presente caso, as peças e documentos essenciais à análise foram devidamente apresentados, não havendo indícios de falhas no
cumprimento das normas legais e de natureza financeira. Ademais, não se verificou a aplicação ou recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, bem como não foram identificadas receitas oriundas de fontes vedadas.
Dessa forma, não se verificando qualquer irregularidade capaz de macular a legitimade das contas, impõe-se a aprovação das contas, a qual
está em conformidade com o exame técnico e o parecer ministerial.
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Pelotas, referentes ao exercício 2018, com fulcro no
art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, não havendo requerimentos pendentes, arquivem-se.
Pelotas, 27 de setembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 174/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-62.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Comissão Provisória - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482)
RESPONSÁVEL(S) : AUGUSTO VALDIR SCHUMACHER (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 43931), HERMES ALEXANDRE
ROCKENBACH (ADV(S) LIZANDRA OXLEY DE LIMA-OAB 117065), FÁBIO LUIZ TEDESCO SOARES (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARIOAB 84482), ELIANE FERREIRA DIAS
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir de informação da Chefia de Cartório, a qual comunica que o Partido Liberal de Pelotas não prestou as
contas referentes ao exercício 2018.
Notificadas as partes, não houve manifestação (f. 18v).
Determinou-se a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário ao partido e deu-se seguimento ao feito, na forma do art. 30,
inciso IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em cumprimento à legislação eleitoral, foi juntada informação extraída do SPCA demonstrando a inexistência de movimentação financeira do
partido (f. 21), e expedida certidão de folha 22.
Deu-se vista ao MPE, que expediu parecer pelo julgamento de não prestação de contas (f. 23).
Após, a agremiação apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 27/08/2019.
Foi publicado o Edital n. 42/2019 em 13/09/2019, tendo o prazo transcorrido sem impugnações (f. 44v).
Em manifestação de f. 49/50, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas, nos termos do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.
23.546/2017
Por fim, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo arquivamento do feito na forma do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, artigos 30 e seguintes da Lei n. 9.096/95, bem como
pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
O processo de 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 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, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, e o controle da origem das receitas
e a destinação das despesas de caráter partidário e eleitoral.
Ocorre que o artigo 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 prevê a possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos para órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro no exercício.
A referida declaração foi apresentada pelo PL de Pelotas e, pela análise das informações colhidas às f. 21/22, constata-se que que não
ocorreu movimentação financeira em conta bancária em nome do partido no ano de 2018, tampouco foi registrado o repasse de recursos do
Fundo Partidário ao diretório municipal ou a emissão de recibos de doação pela agremiação.
Ademais, verifica-se que não houve impugnações e que a análise técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se favoravelmente à
declaração, de modo que as contas do órgão partidário devem ser consideradas prestadas e aprovadas.
Pelo exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido Liberal de Pelotas, referentes ao exercício 2018, com fulcro no art. 45,
VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se aos órgãos partidários estadual e nacional para que regularizem os repasses das cotas do Fundo
Partidário.
Não havendo requerimentos pendentes, arquive-se.
Pelotas, 27 de setembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 175/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-93.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Turuçu
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) CRISTIANO GONZALEZ-OAB 86625)
RESPONSÁVEL(S) : RONI FERNANDO BUSS E WERENA LUBKE LUBKE (ADV(S) CRISTIANO GONZALEZ-OAB 86625)
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir de informação da Chefia de Cartório, a qual comunica que o Progressistas de Turuçu não prestou as
contas referentes ao exercício 2018.
Notificadas as partes, não houve manifestação (f. 13v).
Determinou-se a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário ao partido e deu-se seguimento ao feito, na forma do art. 30,
inciso IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em cumprimento à legislação eleitoral, foi juntada informação extraída do SPCA demonstrando a inexistência de conta bancária do partido (f.
16), e expedida certidão de folha 17.
Deu-se vista ao MPE, que expediu parecer pelo julgamento de não prestação de contas (f. 18).
Após, a agremiação apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 29/08/2019.
Foi publicado o Edital n. 41/2019 em 13/09/2019, tendo o prazo transcorrido sem impugnações (f. 33v).
Em manifestação de f. 35/36, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas, nos termos do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.
23.546/2017
Por fim, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo arquivamento do feito na forma do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, artigos 30 e seguintes da Lei n. 9.096/95, bem como
pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
O processo de 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 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, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, e o controle da origem das receitas
e a destinação das despesas de caráter partidário e eleitoral.
Ocorre que o artigo 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 prevê a possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos para órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro no exercício.
A referida declaração foi apresentada pelo PP de Turuçu e, pela análise das informações colhidas às f. 16/17, constata-se que que não ocorreu
movimentação financeira em conta bancária em nome do partido no ano de 2018, tampouco foi registrado o repasse de recursos do Fundo
Partidário ao diretório municipal ou a emissão de recibos de doação pela agremiação.
Ademais, verifica-se que não houve impugnações e que a análise técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se favoravelmente à
declaração, de modo que as contas do órgão partidário devem ser consideradas prestadas e aprovadas.
Pelo exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas do Progressistas - PP de Turuçu referentes ao exercício 2018, com fulcro no art.
45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se aos órgãos partidários estadual e nacional para que regularizem os repasses das cotas do Fundo
Partidário.
Não havendo requerimentos pendentes, arquive-se.
Pelotas, 27 de setembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 176/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-40.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : REDE SUSTENTABILIDADE (ADV(S) REGINALDO BACCI ACUNHA-OAB 78413A)
RESPONSÁVEL(S) : REGINALDO BACCI ACUNHA E VICENTE RENATO ROCHEDO HYPPOLITO (ADV(S) REGINALDO BACCI ACUNHAOAB 78413A)
Vistos.
Trata-se de processo instaurado a partir de informação da Chefia de Cartório, a qual comunica que o Partido Rede Sustentabilidade de Pelotas
não prestou as contas referentes ao exercício 2018.
Notificadas as partes, a agremiação apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos em 06/09/2019.
Foi publicado o Edital n. 43/2019 em 17/09/2019, tendo o prazo transcorrido sem impugnações (f. 33v).
Em cumprimento à legislação eleitoral, foram juntadas extratos bancários do partido (f. 34/35), e expedida certidão de folha 36.
Em manifestação de f. 37/38, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas, nos termos do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.
23.546/2017
Por fim, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo arquivamento do feito na forma do art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
A matéria posta nos autos é regulada pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, artigos 30 e seguintes da Lei n. 9.096/95, bem como
pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
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O processo de 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 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, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, e o controle da origem das receitas
e a destinação das despesas de caráter partidário e eleitoral.
Ocorre que o artigo 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 prevê a possibilidade de apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos para órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro no exercício.
A referida declaração foi apresentada pelo REDE de Pelotas e, pela análise das informações colhidas às f. 21/22, constata-se que que não
ocorreu movimentação financeira efetiva na conta bancária em nome do partido no ano de 2018, tampouco foi registrado o repasse de
recursos do Fundo Partidário ao diretório municipal ou a emissão de recibos de doação pela agremiação.
Ademais, verifica-se que não houve impugnações e que a análise técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se favoravelmente à
declaração, de modo que as contas do órgão partidário devem ser consideradas prestadas e aprovadas.
Pelo exposto, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido Rede Sustentabilidade de Pelotas, referentes ao exercício 2018, com
fulcro no art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a decisão, arquive-se.
Pelotas, 27 de setembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 177/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-70.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) WILLIAM SOTTORIVA ANDREIA-OAB 101926)
RESPONSÁVEL(S) : AGOSTINHO MEIRELES MARTINS NETO E ADEMIR DE OLIVEIRA DA SILVA (ADV(S) WILLIAM SOTTORIVA
ANDREIA-OAB 101926)
Vistos.
Intimem-se o partido e os responsáveis financeiros, através do procurador, para apresentar a documentação faltante, no prazo de 20 (vinte)
dias, nos termos do art. 34, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dil.
Pelotas, 27 de setembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 178/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 213-70.2016.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) ALEXANDRE DE FREITAS GARCIA-OAB 74039 E WILLIAM SOTTORIVA
ANDREIA-OAB 101926)
Vistos.
Deferi o pedido de nova busca por ativos financeiros em nome do executado.
O pedido foi protocolado junto ao Bacenjud e aguarda resposta, conforme documento anexo.
Pelotas, 27 de setembro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

69ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 25/2019
Processo nº: 19-38.2019.6.21.0069
Protocolo: 33.883/2019
Classe: Prestação de Contas – PC
Partido: Progressistas
Responsáveis: Rene Mendonça Fernandes e Naurelson Silveira Ribeiro
Juiz: Dr. Thiago Tristão Lima
Município: Cacequi/RS
Conforme despacho proferido pelo Excelentíssimo Juiz Eleitoral, constituindo a revelia do órgão partidário e seus responsáveis e, ainda,
determinando providências dispostas no art. 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, procedo a abertura de vista aos interessados para se
manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no processo PC nº 19-38.2019.6.21.0069, no prazo de 3 (três) dias.
GUSTAVO SOUZA DA SILVA - Chefe de Cartório
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NOTA DE EXPEDIENTE Nº 26/2019
Processo nº: 21-08.2019.6.21.0069
Protocolo: 33.885/2019
Classe: Prestação de Contas – PC
Partido: Solidariedade
Responsáveis: Elvio Martins Batista e Márcio da Cruz Noronha
Juiz: Dr. Thiago Tristão Lima
Município: São Vicente do Sul/RS
Conforme despacho proferido pelo Excelentíssimo Juiz Eleitoral, constituindo a revelia do órgão partidário e seus responsáveis e, ainda,
determinando providências dispostas no art. 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, procedo a abertura de vista aos interessados para se
manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no processo PC nº 21-08.2019.6.21.0069, no prazo de 3 (três) dias.
GUSTAVO SOUZA DA SILVA,
Chefe de Cartório.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 27/2019
Processo nº: 20-23.2019.6.21.0069
Protocolo: 33.884/2019
Classe: Prestação de Contas – PC
Partido: Partido dos Trabalhadores
Responsáveis: André da Rosa dos Santos e Paulo Henrique Glanzel
Juiz: Dr. Thiago Tristão Lima
Município: Cacequi/RS
Conforme despacho proferido pelo Excelentíssimo Juiz Eleitoral, constituindo a revelia do órgão partidário e seus responsáveis e, ainda,
determinando providências dispostas no art. 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, procedo a abertura de vista aos interessados para se
manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no processo PC nº 20-23.2019.6.21.0069, no prazo de 3 (três) dias.
GUSTAVO SOUZA DA SILVA,
Chefe de Cartório.

76ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2019 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CMR - 43-45.2019.6.21.0076
NOMEAÇÃO DE MEMBRO DE MESA RECEPTORA - MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES - 1º TURNO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
MESÁRIO(S) : RAFAEL ALVES BITTENCOURT (ADV(S) DION NORBERT DE OLIVEIRA-OAB 106241, LIDIANE FAGUNDES-OAB 93922 E
LUCAS SANTOS SCHNEIDER-OAB 111687)
Vistos, etc.
Ante ao teor do acórdão de fls. 40/42, determino a intimação do mesário RAFAEL ALVES BITTENCOURT para que, no prazo de 15
(quinze) dias, apresente defesa escrita ao abandono aos trabalhos eleitorais relatado na Ata da Mesa Receptora da Seção 349.
D.L..
Novo Hamburgo, 27 de setembro de 2019
ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
Juiz Eleitoral da 076ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 352/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 76-78.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2008
PROCEDÊNCIA: Pinheirinho do Vale
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
CANDIDATO(S) : ODIR GIEHL (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
Vistos.
Dê-se vista ao prestador de contas para que, querendo, manifeste-se acerca das irregularidades apontadas no prazo de 3 (três) dias.
Diligências legais.
Frederico Westphalen, 27 de setembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 353/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-84.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - 2016 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878)
RESPONSÁVEL(S) : JARDEL DALLA VALLE E CARLOS AUGUSTO MANFIO (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878)
Vistos.
Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 27 de setembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

96ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 73/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ - 64-29.2017.6.21.0096
INQUÉRITO - Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna - INDICIAMENTO
PROCEDÊNCIA: Roque Gonzales
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
INDICIADO(S) : MARCELO ABADI DOS SANTOS (ADV(S) CELSO LUIS SUSIN-OAB 47926, SILVANA DORNELES COUTINHO-OAB 54226
E VÂNIA L. DA SILVEIRA MARIN-OAB 46372), CÁSSIO MARQUES DO CANTO, MARINES RODRIGUES DO NASCIMENTO, PEDROLINA
RODRIGUES DO NASCIMENTO, NELCI DA LUZ, MARIA EULALIA OLIVEIRA FERREIRA, FRANCISCO DE LIMA FERREIRA, DAIANI DE
AGUIAR MACHADO, ROSANE MACHADO DE MORAES, CLEUZA DA SILVA PAZ E SUELI MARIA CAETANO LUNKES
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
Vistos.
Em Promoção, o Ministério Público Eleitoral requereu que sejam intimados os investigados CÁSSIO MARQUES DO CANTO, NELCI DA LUZ,
MARIA EULÁLIA OLIVEIRA FERREIRA, FRANCISCO DE LIMA FERREIRA, DAIANE DE AGUIAR MACHADO, CLEUZA DA SILVA PAZ,
MARCELO ABADI DOS SANTOS E SUELI MARIA CAETANO LUNKES, para que comprovem o pagamento mensal do restante da transação
penal, sob pena de revogação do benefício.
É o Relatório.
Tendo em vista as informações da certidão de fls. 548,/548v, dos autos, verifica-se que CÁSSIO MARQUES DO CANTO, NELCI DA LUZ,
MARIA EULÁLIA OLIVEIRA FERREIRA, FRANCISCO DE LIMA FERREIRA, DAIANE DE AGUIAR MACHADO, CLEUZA DA SILVA PAZ,
MARCELO ABADI DOS SANTOS E SUELI MARIA CAETANO LUNKES, ainda não quitaram o pagamento da transação penal.
Conforme foi requerido, DETERMINO a intimação dos investigados CÁSSIO MARQUES DO CANTO, NELCI DA LUZ, MARIA EULÁLIA
OLIVEIRA FERREIRA, FRANCISCO DE LIMA FERREIRA, DAIANE DE AGUIAR MACHADO, CLEUZA DA SILVA PAZ, MARCELO ABADI
DOS SANTOS E SUELI MARIA CAETANO LUNKES, para que apresentem os comprovantes dos pagamentos mensais do restante da
transação penal, sob pena de revogação do benefício.
Expeça-se Mandado de Intimação.
Após, voltem conclusos.
Cerro Largo, 27 de setembro de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ - 64-29.2017.6.21.0096
INQUÉRITO - Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna - INDICIAMENTO
PROCEDÊNCIA: Roque Gonzales
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
INDICIADO(S) : MARCELO ABADI DOS SANTOS (ADV(S) CELSO LUIS SUSIN-OAB 47926, SILVANA DORNELES COUTINHO-OAB 54226
E VÂNIA L. DA SILVEIRA MARIN-OAB 46372), CÁSSIO MARQUES DO CANTO, MARINES RODRIGUES DO NASCIMENTO, PEDROLINA
RODRIGUES DO NASCIMENTO, NELCI DA LUZ, MARIA EULALIA OLIVEIRA FERREIRA, FRANCISCO DE LIMA FERREIRA, DAIANI DE
AGUIAR MACHADO, ROSANE MACHADO DE MORAES, CLEUZA DA SILVA PAZ E SUELI MARIA CAETANO LUNKES
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
Vistos.
Em Promoção, o Ministério Público Eleitoral requereu a declaração de extinção da punibilidade dos investigados MARINES RODRIGUES DO
NASCIMENTO, PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO E ROSANE MACHADO DE MORAES.
É o breve relato. Decido.
Segundo se extrai dos autos, notadamente da certidão de fls. 548,/548v, verifica-se que MARINES RODRIGUES DO NASCIMENTO,
PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO E ROSANE MACHADO DE MORAES quitaram o pagamento da transação penal.
Diante do exposto, acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral e JULGO EXTINTA a punibilidade de MARINES RODRIGUES DO
NASCIMENTO, PEDROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO E ROSANE MACHADO DE MORAES, com base no que dispõe o art. 89, § 5º,
da Lei 9.099/95.
Anote-se no SACEL.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cerro Largo, 27 de setembro de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE

113ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 023/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias.
A Excelentíssima Senhora Doutora RUTE DOS SANTOS ROSSATO, M.M. Juíza Eleitoral da 113ª Zona de Porto Alegre-RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Padre Cacique, n. 96,
em Porto Alegre/RS, tramita o processo de prestação de contas anual, relativo ao exercício financeiro de 2016, autuado em face do partido
SOLIDARIEDADE, Comissão Provisória Municipal de Porto Alegre, processo n. 236-17.2017.6.21.0113, classe PC, protocolo n. 19719/2017, e
que por meio deste INTIMA os responsáveis MARCELO AVENCURT FURTADO, LAURA ELISA MACHADO e LUIS CARLOS SILVA
BARBOSA, para que procedam a regularização de sua representação processual nos autos acima referidos, por meio de instrumento de
mandato individual para constituição de advogado, sob pena de revelia, nos termos do art. 215, VIII da CNJE.
PRAZO: E, por todas as formas possíveis tentado intimar os responsáveis, restaram infrutíferas, e que estando estes em lugar incerto e não
sabido, ficam pelo presente Edital, e nos termos do referido processo, intimados do prazo para regularização da representação processual de
15 (quinze) dias.
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.
Eu, Luís Fernando Hoff de Souza, Chefe de Cartório da 113ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019.
RUTE DOS SANTOS ROSSATO,
Juíza Eleitoral

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 154-20.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PT - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : FLAVIO RICARDO PAIM - Nº 13131 (ADV(S) CESAR DE OLIVEIRA COSTA-OAB 76249, EDSON LUIS KOSSMANN-OAB
47301, MARITANIA LÚCIA DALLAGNOL-OAB 25419, OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO-OAB 30847 E RAFAELA MARTINS RUSSIOAB 89929)
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO)
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Vistos.
A Advocacia-Geral da União peticionou apresentando proposta de acordo de parcelamento do montante de R$ 10.741,48 (dez mil setecentos e
quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) em 20 (vinte) parcelas de R$ 464,49 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e
nove centavos), referente ao débito principal, e 20 (vinte) parcelas de R$ 51,61 (cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), tendo em
vista o requerimento de FLAVIO RICARDO PAIM.
Intime-se o candidato para que tome ciência das condições do acordo e efetue o pagamento, em caso de concordância, da primeira parcela,
com vencimento em 31.10.2019, conforme instruções de emissão de Guia de Recolhimento da União, especificadas pela AGU (fls. 99/100).
Após, deverá o candidato juntar aos autos a comprovação do referido pagamento para homologação do acordo por este juízo.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 098/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 239-69.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MATEUS VIEGAS SCHÖNHOFEN-OAB 68427 E MILTON CAVA
CORRÊA-OAB 33654)
RESPONSÁVEL(S) : ANTENOR FERRARI E JOÃO CARLOS BONA GARCIA (ADV(S) MATEUS VIEGAS SCHÖNHOFEN-OAB 68427)
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.
Diligências legais.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO - Juíza Eleitoral da 113ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 099/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 198-05.2017.6.21.0113
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 DEMOCRATAS - DEM DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) LEONARDO MACHADO
FONTOURA-OAB 31399 E MAGDA GUIMARÃES DE PINHO SALENGUE-OAB 23261)
RESPONSÁVEL(S) : REGINALDO DA LUZ PUJOL E JORGE ARMANDO DE OLIVEIRA FRAGA (ADV(S) LEONARDO MACHADO
FONTOURA-OAB 31399)
Vistos.
Encerrada a instrução probatória, e não havendo necessidade de manifestação técnica, intime-se o órgão partidário, via publicação de nota de
expediente no DEJERS, para apresentar alegações finais, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 40, da Resolução TSE 23.546/17.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral pelo mesmo prazo.
Diligências legais.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 189-43.2017.6.21.0113
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 DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB - DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S)
CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB 104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGEROAB 48799 E LUANA ANGÉLICA DA ROSA NUNES-OAB 83164)
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL CASTILHOS FURTADO E NEIVA MARIA DALCHIAVON (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723,
EVERSON ALVES DOS SANTOS-OAB 104318, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB 48799 E LUANA ANGÉLICA DA ROSA
NUNES-OAB 83164)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual, relativa ao exercício de 2016, apresentada pelo PARTIDO DA SOCIAL-DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB, do município de Porto Alegre-RS.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas anual intempestivamente em 02.05.2017.
Foi publicado, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, o Edital n. 007/2017 (fl.60), dando publicidade da Demonstração
do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial apresentados, abrindo-se prazo para impugnação, o qual transcorreu in albis (fl. 63).
Apreciando os dados apresentados, o corpo técnico realizou o Exame da Prestação de Contas (fls. 121-123), apontando impropriedades e
irregularidades.
Intimado nos termos do art. 35, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o órgão partidário juntou documentos e esclarecimentos, tendo sido
os autos submetidos a novo exame, com emissão de Parecer Conclusivo pela aprovação das contas (fls. 168-169).
O Ministério Público Eleitoral, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 173-174).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas anual dos órgãos partidários municipais, com relação ao exercício financeiro de 2016, é disciplinada pelas Resoluções
TSE n. 23.464/2015 e 23.546/2017, no que cabe ao mérito e ao procedimento, respectivamente.
Registre-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos arrolados no art. 29 da Resolução TSE n. 23.464/2015, estando suas
peças devidamente assinadas, ainda que apresentada intempestivamente.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, todas as exigências da
legislação eleitoral.
O próprio Ministério Público Eleitoral, examinando os elementos trazidos, igualmente concluiu pela regularidade das contas prestadas.
Ressalto que o exame diz respeito, exclusivamente, aos informes trazidos pelo partido político, não cabendo perquirir, neste momento, sobre
procedência dos valores consignados, não havendo dado que sinalize origem ilegal.
Assim, entendo aplicável o disposto no art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, aprovando as contas prestadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO, a prestação de contas anual, do exercício financeiro de 2016, do PARTIDO DA SOCIAL-DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB, do município de Porto Alegre-RS, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
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114ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-86.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
RESPONSÁVEL(S) : ANTENOR FERRARI, EDUARDO GIONGO E ROBERTO LUIZ DA LUZ BERTONCINI (ADV(S) MATEUS VIEGAS
SCHÖNHOFEN-OAB 68427)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, de Porto
Alegre/RS, referentes ao exercício financeiro de 2017. A apresentação das contas foi feita tempestivamente por seu presidente em 30/04/2018
(fls. 02/97). Consta procuração à fl. 03. Foram juntados documentos pelo presidente da agremiação partidária no período, pelo técnico contábil
e defensor devidamente constituído.
A certidão de fl. 104 atestou a publicação em Edital, do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício do partido político, e o
prazo expirou sem que houvesse impugnação (fl.108). O Cartório Eleitoral disponibilizou os autos ao Ministério Público Eleitoral em
20/08/2018, os quais foram devolvidos no dia 21/08/2018. Juntada certidão com a composição da Comissão Executiva do partido (fls.98/101).
A Unidade Técnica emitiu exame preliminar (fls. 109/11), solicitando a apresentação do comprovante de remessa da escrituração contábil à
Receita Federal, documentos fiscais comprobatórios dos gastos realizados com recursos do Fundo Partidário e instrumento de mandado para
constituição de advogado, do presidente partido e do tesoureiro. Intimado regularmente, o Diretório Municipal optou por não se manifestar
conforme certidão à fl.115.
Determinado o Exame da Prestação de Contas (fls. 117/126), este apontou as seguintes irregularidades: ausência dos extratos bancários
contemplando todo o exercício, recebimento de recursos estimáveis sem a devida comprovação, recebimento de recursos financeiros de
pessoas físicas que caracterizam fonte vedada em ofensa ao art. 12, inc. IV e ingresso de receitas de origem não-identificadas em contacorrente, contrariando o art. 13.
Devidamente intimado a prestar esclarecimentos através da nota de Expediente nº 30/2018, publicada no DEJERS nº 185, de 10/10/2018, o
partido permaneceu silente.
O Parecer Conclusivo (fls. 132/139) foi expedido pela Unidade Técnica, sugerindo a desaprovação das contas no exercício 2017.
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, este órgão opinou pela intimação pessoal do presidente da agremiação para apresentar defesa. O
partido foi regularmente intimado através do Mandado de Intimação nº 072/2018, na pessoa do presidente em exercício Sr. Luiz Fernando
Salvatori Zachia, no dia 13/12/2018. Os autos foram retirados dia 14/12/2018, sendo entregues somente em 08/08/2019, após devidamente
notificados. A agremiação juntou documentos (fls.157/178), visando a sanar os apontamentos do Parecer Conclusivo.
Realizada a análise da manifestação acima, a unidade técnica manteve o parecer pela desaprovação das contas, pois nem todas as
irregularidades foram sanadas.
Dada nova vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se (fl. 188/191) no sentido de que o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, de Porto Alegre/RS, descumpriu a Resolução TSE nº 23.546/2017 com o recebimento de fonte vedada,
o que sustenta a desaprovação das contas para o período, devendo ser recolhido o valor acrescido de multa de até 20% nos termos do art. 49,
da Resolução TSE 23.464/2015.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
É o sucinto relatório.
O Partido apresentou as contas tempestivamente, em 30/04/2018. O processo foi instruído com os documentos arrolados na Resolução TSE n.
23.464/2015, estando suas peças devidamente assinadas.
Com base nos documentos acostados aos autos, a unidade técnica elaborou parecer, apontando irregularidades insanáveis. O Ministério
Público opinou pela intimação do partido para defesa.
A agremiação apresentou documentos e prestou esclarecimentos em relação às irregularidades apontadas. A unidade técnica, então, realizou
uma análise dos documentos, verificando que as irregularidades não foram sanadas em sua totalidade, ratificando sua opinião pela
desaprovação das contas, secundado pelo Ministério Público. Ao emitir parecer conclusivo pela desaprovação, a unidade técnica constatou as
seguintes irregularidades:
1 – Recebimento de Recursos de Fonte Vedada.
Para o enfrentamento da matéria referente às doações oriundas de fontes vedadas, no Exame das Contas, foi apresentado o recebimento de
R$14.300,00 no exercício de 2017.
Neste caso, inicialmente, transcrevo o regramento legal aplicável, previsto na Res. 23.464/2015, do TSE:
"Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – origem estrangeira;
II – pessoa jurídica;
III – pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV – autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.”
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, muito antes da edição da Res. TSE n. 23.464/2015, vinha interpretando o termo
"autoridade" como aquele demissível “ad nutum” pela administração direta ou indireta, que desempenhe função de direção ou de chefia.
Recurso. Prestação de contas de partido político. Doação de fonte vedada. Exercício financeiro de 2008. Doações de autoridades titulares de
cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta, prática vedada pela Resolução TSE n. 22.585/2007 e pelo inc. II do art. 31
da Lei n. 9.096/95.Desaprovação das contas pelo julgador originário. Configuram recursos de fonte vedada as doações a partidos políticos
advindas de titulares de cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta que tenham a condição de autoridades, vale dizer,
que desempenhem função de direção ou chefia.Razoável e proporcional a aplicação, de ofício, de 6 meses de suspensão das quotas do
Fundo Partidário, a fim de colmatar lacuna da sentença do julgador.Provimento negado.(RE 10000525, Rel. Desa. Elaine Harzheim Macedo,
DEJERS 3/5/2013)Em 2014, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Res. 23.432/2014, que estabelece:
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Art. 12.É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiro;
II - órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive Fundações Públicas;
III - concessionário ou permissionário de serviço público;
IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V - entidade de utilidade pública;
VI - entidade de classe ou sindical;
VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
VIII - entidades beneficentes e religiosas;
IX - entidades esportivas;
X - organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
XI - organizações da sociedade civil de interesse público;
XII - autoridades públicas;
XIII - fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; e
XIV - cartórios de serviços notariais e de registros.
§ 1º Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de
serviços públicos, salvo se receberem recursos públicos.
§ 2º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso XII do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos,
que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
§ 3º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20
desta Resolução.
§ 4º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa jurídica que seja coligada, controladora
ou controlada de outra pessoa jurídica que se inclua nas hipóteses previstas no caput deste artigo.
Ainda, na seção de 23.09.2015, o TRE/RS, respondendo à Consulta CTA 109-98.2015.6.21.0000, definiu que a vedação prescrita no inciso XII
e §2º do art. 12 da Res. 23.432/2014 se refere aos ocupantes de cargos eletivos e cargos em comissão, bem como aos que exercem cargo de
chefia e de direção na Administração Pública, na qualidade de funcionário público efetivo, abrangendo funcionários públicos dos três poderes
da União.
Por conseguinte, a Res. TSE 23.464/15, que revogou a Res. TSE n. 23.432/14, manteve o mesmo conteúdo do art. 12, da resolução revogada,
que passou a vigorar da seguinte forma:
“Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I-origem estrangeira;
II-pessoajurídica;III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV - autoridades públicas
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.§ 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os
órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20 desta resolução§ 3º Entende-se por doação indireta, a
que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo.”
O advindo da Lei nº 13.831, de 17 de maio de 2019, que acrescentou em especial o art. 55-D:
“Art.55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou
contribuições feitas em anos anteriores por s servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde
que filiados a partido político”
Porém, conforme verifico no acórdão do processo 35-92.2016.6.21.0005 anexado às fls.190/191, o pleno do Tribunal Regional Eleitoral deste
estado afastou a aplicação do artigo transcrito acima, acolhendo o incidente de inconstitucionalidade proposto pela Procuradoria Regional
Eleitoral no referido processo.
Assim, observo que as contribuições recebidas pelo partido no exercício de 2017, realizadas pelas pessoas já citadas na tabela da fl. 135,
constituem-se em recursos oriundos de fontes vedadas, uma vez que todos exerceram cargo de chefia ou direção no período de 01.01.2017 a
31.12.2017, totalizando R$14.300,00, valor que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional nos termos do § 1º do art. 14 da Res. TSE n.
23.546/2017.
2- Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada
Conforme Exame das Contas (fls. 117/ 126), foi apontado o recebimento de recursos de origem não-identificada mediante depósitos na conta
bancária da agremiação, no valor total de R$27.412,00.
A Resolução TSE. 23.464/2015, em seu art. 13, disciplina o recebimento de tais recursos:
“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 invalidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não seja identificados...”
O partido manifestou-se após a elaboração do parecer conclusivo (fls. 132/139) apresentando extratos bancários, porém, conforme
manifestação do analista das contas, restou, mesmo assim, sem esclarecimento o montante de R$6.975,00, (R$4.500,00 em 04/01/2017 e
R$2.475,00 em 02/02/2017), infringindo o disposto no art. 13, da Res. TSE 23.464, sujeito ao recolhimento ao Tesouro Nacional.
Isso Posto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, do município de Porto
Alegre/RS, referentes ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 46, III, "a", das Res. 23.464/2015 e 23.546/2017, do TSE.
Determino o recolhimento do valor de R$21.275,00 (vinte e um mil, duzentos e setenta e cinco reais), recebido irregularmente, oriundo de fonte
vedada e de recursos de origem não-identificada, acrescido de multa de 20%, a ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 49, da
Res. 23.546/2017.
Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação do órgão
estadual do partido sobre o inteiro teor da sentença, intimando-o para que:
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a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de
acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23546/17;
b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU) na forma prevista acima; ou
d) informe, no processo da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados
ao órgão partidário sancionado.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 30 de setembro de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE

121ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-47.2019.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PROGRESSISTA (PP) IBIRUBÁ-RS - CNPJ: 03723930/0001-61 (ADV(S) JAIME FORTUNATO CERVO-OAB 9096)
RESPONSÁVEL(S) : LIBERTO LEOMAR FRANKEN (PRESIDENTE - CPF: 305427400-44) E JAIR SCORTEGAGNA (TESOUREIRO - CPF:
200401560-87) (ADV(S) JAIME FORTUNATO CERVO-OAB 9096)
Vistos.
Não houve pedido para produção de provas. Assim, conforme o art. 40 da Resolução TSE nº 23.546/2017, abro vistas às partes para
apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias.
Findo o prazo, dê-se vista ao Ministério Publico.
Após, voltem conclusos.
Diligências.
Ibirubá, 30 de setembro de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 078/2019 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-53.2019.6.21.0121
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - IBIRUBÁ/RS
RESPONSÁVEL(S) : IVAN NEIMAR CAPONI E ANTONIO ROGERIO LOPES DOS SANTOS
Vistos.
O partido político e os responsáveis foram devidamente notificados para prestarem as contas, mas mantiveram-se inertes. Dessa forma,
declaro sua revelia. Os prazos passarão a fluir da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346, CPC).
Abro vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo de três dias,
conforme preceitua o art. 30, IV, b, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Diligências legais.
Ibirubá, 30 de setembro de 2019
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE

130ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 051/2019 - 130 ZE/RS
Processo: AP - 621 - AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Artigo 350 Código Eleitoral Procedência: São José do Norte Número Único: 621.2017.6.21.0130 Autor(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL Vítima(s) : JUSTIÇA PÚBLICA Réu(s) : FRANCISCO ELIFALETE XAVIER
(Adv(s) ALEXANDRO MACHADO GONÇALVES OAB 38132, FABIANE RIAMBAU PARDO-OAB 100034, Fernanda Coimbra Pedroso-OAB
114648, Francisco de Assis Cardoso Luçardo-OAB 6221, GILBERTO PAIVA FERREIRA-OAB 43884, SACHETI e MACHADO GONÇALVES E
FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-OAB 5580), RONÉRIO DAS NEVES ABREU (Adv(s) Ana Paula Camargo de Lima-OAB 78070,
Kelen Parulla Guimarães-OAB 104187 e Thiago Cardozo Costa-OAB 75154), ALBERTO GEOVANE OLIVEIRA WYSE (Adv(s) Emerson dos
Santos Oliveira-OAB 47224), JOSÉ ANTÔNIO GIBBON FURTADO (Adv(s) Luis Celso Camargo Nunes Júnior-OAB 53483), ZENY DOS
SANTOS OLIVEIRA (Adv(s) Rita de Cássia de Oliveira Melo-OAB 42940)
Intimação aos réus, do despacho de fls. 742/742-v:
Vistos.
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Quanto aos embargos declaratórios opostos à fl. 635 são, como se percebe no cotejo à decisão da fl. 632, meramente protelatórios, o que será
sopesado oportunamente ao efeito de aplicar à sanção cabível à conduta processual praticada.
Com efeito, e como bem ressaltou o Ministério Público, este não é o momento para oposição de contradita.
Não bastasse isso, a decisão temerariamente embargada afastou, modo expresso, a pretensão da parte.
Dessa forma, não verificando nenhuma das hipóteses legais que autorizariam o acolhimento do recurso manejado, REJEITO os embargos de
declaração opostos.
No mais, designo audiência para o dia 15/10/2019 às 15 horas, data mais próxima de pauta que possuo para a substituição desta Comarca.
Cumpra-se para a audiência.
Intimem-se.
Em 19.09.2019.
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann,
Juíza Eleitoral

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 31-54.2019.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ART. 350 do CE
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ORISON DONINI CÉZAR JÚNIOR (ADV(S) GABRIEL SCHMIDT ROCHA-OAB 79676 E GLAUCO DOS REIS DA SILVA-OAB 67472)
Vistos.
A denúncia descreve o fato criminoso e suas circunstâncias: a forma de agir do acusado, suas identificações e a classificação dos crimes,
conforme requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Nessa perspectiva, é desnecessária a fundamentação exaustiva para decisão
que recebe Denúncia com apoio em elementos probatórios mínimos e imputação criminal revestida de suporte material idôneo, o que importa
dizer que a apreciação aprofundada das provas se dará após a instrução processual. Ademais, a rejeição da denúncia somente ocorre quando
for manifestamente inépta, o que não se verifica nos autos.
Assim, ratifico o recebimento da denúncia em relação ao réu Orison Donini Cézar Júnior. Ato contínuo designo audiência de instrução do feito
para o dia 11/12/2019, às 16h15min.
Intimem-se as partes, procuradores e testemunhas.
Triunfo, 30 de setembro de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-55.2019.6.21.0133
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE
RESPONSÁVEL(S) : MARCUS VINICIUS CARDODO POZO E ELAINE LILIANE DILLENBURG
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Verde do município de Triunfo/RS, referente ao exercício de 2018.
O partido político foi notificado para apresentar as devidas contas, conforme certidão de fl. 19, mas não o fez.
Ante a omissão, o Ministério Público Eleitoral opinou que as contas sejam consideradas não prestadas (fl. 20).
É o relatório.
II - Fundamentação
Constato que o partido político não prestou as contas referente ao exercício de 2018.
Instado, o MPE opinou que as contas sejam consideradas não prestadas (fl. 20).
Assim, descumprida a obrigação de prestar as contas, conforme estabelecido pela Resolução TSE n. 23.546/2017, impõe-se considerá-las não
prestadas.
III - Dispositivo
Ante o exposto, na forma da fundamentação, julgo não prestadas as contas do Partido Verde do município do Triunfo/RS referente ao exercício
2018, na forma do inciso IV, art. 30, da Lei nº 9.504/1997 .
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquive-se.
Triunfo, 30 de setembro de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE

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

Porto Alegre, Terça-feira, 01 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 183, Página: 53

146ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 031/2019
O Doutor David Reise Gasparoni, Juiz Eleitoral da 146ª Zona de Constantina-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 Cantidio Rodrigues de
Almeida, em Constantina, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/17, a Prestações de Contas Eleitorais – Eleições 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade das Prestações de Contas Eleitoral referente às Eleições 2018 dos seguintes partidos políticos:
Partido Democrático Trabalhista – PDT – Novo Xingu (Presidente – Leontino Carlos Grellmann, Tesoureiro – Lauricio Bitello);
Partido Democrático Trabalhista – PDT – Constantina (Presidente – Valmir Antonio Deon, Tesoureiro – Rafael Junior Perin);
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido e/ou interessado poderá examinar as prestações de contas
eleitorais para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar ato que viole as
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Constantina-RS, 24 de setembro de 2019.
Eu, Tobias Felipe Rebelatto, Técnico Judiciário da 146ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
David Reise Gasparoni,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-97.2019.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Constantina
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) ADRIANA RIBEIRO MARCON-OAB 97791)
RESPONSÁVEL(S) : NERIO ROSO E MARISA SICHELERO ROSO (ADV(S) ADRIANA RIBEIRO MARCON-OAB 97791)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Cuida-se da prestação de contas anual oferecida pelo Partido Popular Socialista (PPS), do município de Novo Xingu/RS, conforme art. 28,
inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017, referentes ao ano 2018.
O partido, por meio dos seus responsáveis, comunicou a Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 05) e apresentou a procuração de
constituição de advogado (fl. 06), em conformidade com o art. 28, § 3º, da resolução supracitada, protocolando a documentação no dia 26 de
junho de 2019, fora do prazo de entrega e após a emissão da carta de intimação n.017/2019 (fl. 03).
Foi publicado o Edital n. 023/2019 (fls. 10), dando publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Não houve
impugnação à declaração.
Na sequência, após terem sido realizadas consultas ao sistema SPCA do TSE, juntou-se aos autos extrato bancário das possíveis contas
utilizadas pelo partido (fl. 14), indicando que não houve movimentação bancária de recursos financeiros no ano de 2018, por parte do diretório
municipal. E, também, foi anexado relatório indicando que não teve emissão de recibos de doação por parte do partido (fl. 15). Por fim, as
consultas ao mesmo sistema comprovaram que não houve repasse de recursos do fundo partidário para a agremiação, por parte dos diretórios
estadual e nacional do mesmo partido.
Emitido o Exame da Prestação de Contas (fls. 17/18), o órgão técnico sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, visto que estão em
conformidade com a legislação vigente, porém entregues intempestivamente. O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 19)
manifestando-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, entendo que, ante a inexistência de impugnação, aliada ao fato de que tanto a unidade técnica, quanto o Ministério Público
opinaram pelo julgamento das contas como prestadas e aprovadas, é desnecessária nova manifestação dos interessados (art. 45, inciso VII da
Resolução TSE 23.546/2017), estando o processo apto para julgamento.
Dito isso, passo a análise do mérito.
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido Popular Socialista (PPS), do município de Novo Xingu/RS , referentes ao
exercício 2018.
Registre-se que a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela agremiação partidária foi instruída conforme
determina a Resolução TSE 23.546/2017, estando devidamente assinada, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro, e contando com
a constituição de advogado, porém entregue intempestivamente.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se não existir movimentação bancária por parte do partido, informação que está em
consonância com aquela prestada pela agremiação. Também, verificou-se que não houve emissão de recibos de doação por parte do partido,
nem repasse de recursos do fundo partidário para o mesmo.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, acompanhando o exame da prestação de contas.
III – DISPOSITIVO
Na esteira da análise técnica e do parecer Ministerial, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Popular Socialista (PPS),
do município de Novo Xingu/RS, relativas ao ano de 2018, com base no art. 46, inciso II, Resolução TSE n. 23.546/2017, tendo em vista que
estão em conformidade com as informações encontradas nos registros de prestação de contas e com a legislação vigente, porém foram
entregues intempestivamente.
Registre-se.
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Publique-se.
Intime-se.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Constantina, 27 de setembro de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-69.2018.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Liberato Salzano
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) TATIANE RAQUEL ZANETTI-OAB 101173)
RESPONSÁVEL(S) : LUDIBERGA TRÊS ZUCHELLO E JULIANO CANDATEN (ADV(S) TATIANE RAQUEL ZANETTI-OAB 101173)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Cuida-se do processo de prestação de contas anual autuada por determinação desse juízo, conforme art. 30, inciso III, alínea “b” da Resolução
TSE 23.546/2017, tendo em vista que, findo o prazo legal, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) do Município de Liberato Salzano/
RS não prestou contas referente ao ano 2017.
A agremiação, por meio dos seus responsáveis, foi notificada para sanar a omissão quanto a apresentação das contas referentes ao exercício
2017, porém permaneceu silente e deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme comunicou o Cartório Eleitoral através
da Informação º 002/2019 (fl. 04). Os responsáveis pelo partido, Ludiberga Três Zuchello, presidenta, e Juliano Candaten, tesoureiro, foram
notificados pessoalmente através da Carta de Intimação nº 016/2018 (fl. 02).
Conforme a determinação de fl. 06, foram juntados os extratos bancários referente às contas utilizadas pelo partido (fls. 08 e 09), que indicou
não haver recebimento de recursos financeiros através de conta bancária no ano de 2017.
Na sequência, após consulta ao sistema SPCA do TSE, constatou-se que não há registros de emissão de recibos de doação para o partido
durante o ano de 2017. Além disso, após verificação no site do TSE e informações disponibilizadas na Intranet do TRE-RS, o Cartório Eleitoral
constatou que não houve transferência de recursos do Fundo Partidário para a agremiação em questão, por parte dos diretórios estadual e
nacional do mesmo partido, durante o ano de 2017.
Emitida Informação por parte do examinador das contas (fls.12/12v), o órgão técnico sugeriu o julgamento pela não prestação das contas, visto
a inércia dos responsáveis. O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fls. 14/14v) manifestando-se no mesmo sentido.
Em seguida, abriu-se vista aos responsáveis pelo partido, que foram notificados através da Carta de Intimação nº 030/2019 (fl.18). Após a
notificação, o partido entregou ao cartório eleitoral a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2017, essa foi
entregue no dia 26 de junho de 2019, fora do prazo de entrega.
O partido, por meio dos seus responsáveis, comunicou a Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 19) e apresentou a procuração de
constituição de advogado (fl. 20), em conformidade com o art. 28, § 3º, da Resolução TSE 23.464/2015.
Foi publicado o Edital n. 024/2019 (fls. 24), dando publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Não houve
impugnação à declaração.
Emitido o Exame da Prestação de Contas (fls. 27/28), o órgão técnico sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, visto que estão em
conformidade com a legislação vigente, porém entregues intempestivamente. O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 29)
manifestando-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, entendo que, ante a inexistência de impugnação, aliada ao fato de que tanto a unidade técnica, quanto o Ministério Público
opinaram pelo julgamento das contas como prestadas e aprovadas, é desnecessária nova manifestação dos interessados (art. 45, inciso VII da
Resolução TSE 23.546/2017), estando o processo apto para julgamento.
Dito isso, passo a análise do mérito.
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) do Município de Liberato Salzano/RS,
referentes ao exercício 2017.
Registre-se que a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela agremiação partidária foi instruída conforme
determina a Resolução TSE 23.464/2015, estando devidamente assinada, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro, e contando com
a constituição de advogado, porém entregue intempestivamente.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se não existir ingressos de recursos financeiros em conta bancária do partido, informação que
está em consonância com aquela prestada pela agremiação. Também, verificou-se que não houve emissão de recibos de doação por parte do
partido, nem repasse de recursos do fundo partidário para o mesmo.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, acompanhando o exame da prestação de contas.
III – DISPOSITIVO
Na esteira da análise técnica e do parecer Ministerial, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB) do Município de Liberato Salzano/RS, relativas ao ano de 2017, com base no art. 46, inciso II, Resolução TSE n.
23.464/2015, tendo em vista que estão em conformidade com as informações encontradas nos registros de prestação de contas e com a
legislação vigente, porém foram entregues intempestivamente.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Constantina, 27 de setembro de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-29.2019.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições 1° Turno - Eleições - 2° Turno - Prestação de Contas - de Partido Político
PROCEDÊNCIA: Novo Xingu
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ADRIANA RIBEIRO MARCON-OAB 97791)
RESPONSÁVEL(S) : LEONTINO CARLOS GRELLMANN E LAURICIO BITELLO (ADV(S) ADRIANA RIBEIRO MARCON-OAB 97791)
Vistos.
Publique-se, no Cartório Eleitoral e no DEJERS, edital para que, no prazo de 3(três) dias, qualquer partido político, candidato ou coligação,
Ministério Público, bem como qualquer outro interessado possa impugnar a prestação de contas apresentada. A impugnação à prestação de
contas deve ser formulada em petição fundamentada dirigida a esse juízo, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos.
Não apresentada impugnação no prazo editalício, certifique-se e proceda-se ao exame técnico das contas.
Constatadas irregularidades ou necessidade de diligências, retornem os autos conclusos.
Não havendo irregularidades ou diligências e, apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica, dê-se vista dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para emissão de parecer no prazo de 2 (dois) dias, conforme art. 76 da Resolução TSE 23.553/2017.
Após, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
Constantina, 27 de setembro de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-14.2019.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições 1° Turno - Eleições - 2° Turno - Prestação de Contas - de Partido Político
PROCEDÊNCIA: Constantina
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ADRIANA RIBEIRO MARCON-OAB 97791)
RESPONSÁVEL(S) : VALMIR ANTONIO DEON E RAFAEL JUNIO PERIN (ADV(S) ADRIANA RIBEIRO MARCON-OAB 97791)
Vistos.
Publique-se, no Cartório Eleitoral e no DEJERS, edital para que, no prazo de 3(três) dias, qualquer partido político, candidato ou coligação,
Ministério Público, bem como qualquer outro interessado possa impugnar a prestação de contas apresentada. A impugnação à prestação de
contas deve ser formulada em petição fundamentada dirigida a esse juízo, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos.
Não apresentada impugnação no prazo editalício, certifique-se e proceda-se ao exame técnico das contas.
Constatadas irregularidades ou necessidade de diligências, retornem os autos conclusos.
Não havendo irregularidades ou diligências e, apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica, dê-se vista dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para emissão de parecer no prazo de 2 (dois) dias, conforme art. 76 da Resolução TSE 23.553/2017.
Após, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
Constantina, 27 de setembro de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE

158ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 014/2019
A Excelentíssima Doutora GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI, Juíza Eleitoral da 158ª Zona de Porto Alegre -RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Padre Cacique, 96 –
Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos dos arts. 28, § 2º, e
45 da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de ausência de movimentação de recursos relativa às Prestações de Contas Anuais Exercício 2018, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do seguinte partido político:
Partido PODEMOS - PODE – responsáveis: Leonardo Rodrigues Pecora (Presidente) e Evelin dos Passos Bandeira (tesoureira).
PRAZO: No prazo de 3 (três) contados da publicação deste Edital, fica facultado a qualquer interessado a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a exixtência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período.E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o
presente Edital, que vai afixado no local de costume.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019.
Eu, Cristina Leiria de Vasconcellos, Chefe de Cartório da 158ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral.
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173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 049/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: AP 3-97.2018.6.21.0173
AUTOR(S): MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL
VITIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU: ÁUREO MUNIZ TEDESCO (ADV. RENATO GOMES DE LIMA, OAB/RS 73.142)
“Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, realizou-se audiência, sob a Presidência da Exma. Srª. Drª. Valéria Eugênia
Neves Willhelm, MMa. Juíza Eleitoral da 173ª Zona. Feitos os pregões de estilo. Aberta a audiência. Ausente o réu, o qual vai declarado revel,
conforme certidão da fls. , não localizado no endereço indicado. Ouvidas a testemunha arrolada pelo Ministério Público Eleitoral, Adriel
Cristiano Biasio, sendo que o Minestério Publico Eleitoral desistiu da oitiva da testemunha Taiara da Silva Barbosa, o que foi deferido. Pela
Magistrada foi encerrada a instrução, os memóriais foram realizados oralmente, em favor do Réu Luís Filipe Motta Justo, Revel, bem como ao
Réu Áureo Muniz Tedesco, no processo nª 3-97.2018.6.21.0173, com relação ao qual a defesa dispensou o interogatório. Os memoriais serão
realizados para ambos os acusados, os quais ficarão gravados em mídia DRS neste processo.
Está magistrada tem por setenciar para ambos os acusados nesta solenidade, pois situações identicas.
A materialidade resta demonstrada com a juntada dos ''santinhos'' nos autos.
A autora, todavia, não restou comprovada. Vejamos.
Não há como termos a certeza de que os Réus Luís Filipe e Áureo tenham sido os individuos que derramaram suas propagandas eleitorais
impressas na frente das referidas escolas.
A testemunha Adriel relatou que a coleta dos ''santinhos'' foi feita por amostragem.
Neste sentido, ante a ausência de prova inequivoca de que os Réus efetivamente praticaram a conduta ilicita, a absolvição dos acusados é
medida de inteira justiça, sentido no qual ora decido.
Isso posto, tenho por ABSOLVER os Réus Luís Filipe Motta Justo e Áureo Muniz tedesco, por auséncia de prova da participação destes, nos
termos do Artigo 386, inciso VII, do Código do Processo Penal.
Intime-se.
Arquive-se com baixa."
Valeria Eugenia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral da 173ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 050/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: AP 2-15.2018.6.21.0173
AUTOR(S): MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL
VITIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU: LUÍS FILIPE MOTTA JUSTO (ADV. RENATO GOMES DE LIMA, OAB/RS 73.142)
“Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, realizou-se audiência, sob a Presidência da Exma. Srª. Drª. Valéria Eugênia
Neves Willhelm, MMa. Juíza Eleitoral da 173ª Zona. Feitos os pregões de estilo. Aberta a audiência. Ausente o réu, o qual vai declarado revel,
conforme certidão da fls. , não localizado no endereço indicado. Ouvidas a testemunha arrolada pelo Ministério Público Eleitoral, Adriel
Cristiano Biasio, sendo que o Minestério Publico Eleitoral desistiu da oitiva da testemunha Taiara da Silva Barbosa, o que foi deferido. Pela
Magistrada foi encerrada a instrução, os memóriais foram realizados oralmente, em favor do Réu Luís Filipe Motta Justo, Revel, bem como ao
Réu Áureo Muniz Tedesco, no processo nª 3-97.2018.6.21.0173, com relação ao qual a defesa dispensou o interogatório. Os memoriais serão
realizados para ambos os acusados, os quais ficarão gravados em mídia DRS neste processo.
Está magistrada tem por setenciar para ambos os acusados nesta solenidade, pois situações identicas.
A materialidade resta demonstrada com a juntada dos ''santinhos'' nos autos.
A autora, todavia, não restou comprovada. Vejamos.
Não há como termos a certeza de que os Réus Luís Filipe e Áureo tenham sido os individuos que derramaram suas propagandas eleitorais
impressas na frente das referidas escolas.
A testemunha Adriel relatou que a coleta dos ''santinhos'' foi feita por amostragem.
Neste sentido, ante a ausência de prova inequivoca de que os Réus efetivamente praticaram a conduta ilicita, a absolvição dos acusados é
medida de inteira justiça, sentido no qual ora decido.
Isso posto, tenho por ABSOLVER os Réus Luís Filipe Motta Justo e Áureo Muniz tedesco, por auséncia de prova da participação destes, nos
termos do Artigo 386, inciso VII, do Código do Processo Penal.
Intime-se.
Arquive-se com baixa."
Valeria Eugenia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral da 173ª ZE
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Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
Seção de Gestão de Documentos, Biblioteca e Arquivo

Código de
Classificação
180-3
180-3
130-3.01
130-3.01
180-3
130-3.01
130-3.01
180-3
130-2.01
180-3
180-3
130-3.01
180-3
180-3
130-3.01
180-3
180-3
130-2.01
130-2.01
130-2.01
130-2.01
130-2.01
180-3
130-2.01
130-2.01
180-3

Assunto/Documento
Nota Fiscal
Nota Fiscal
Nota de Recebimento
Nota de Recebimento
Nota Fiscal (SOF)
Nota de Recebimento
Relatório de Movimentação de Bens Móveis
Nota Fiscal (cópias)
Relatório de Movimentação de Bens Móveis
Nota Fiscal(cópias)
Nota Fiscal(cópias)
Nota de Recebimento
Nota Fiscal (cópias)
Nota Fiscal(cópias)
Nota de Recebimento
Nota Fiscal(cópias)
Nota Fiscal (cópias)
Relatório de Movimentação de Bens Móveis
Relatório de Movimentação de Bens Móveis
Relatório de Movimentação de Bens Móveis
Relatório de Movimentação de Bens Móveis
Relatório de Movimentação de Bens Móveis
Nota Fiscal(cópias)
Relatório de Movimentação de Bens Móveis
Relatório de Movimentação de Bens Móveis
Nota Fiscal (Correios)

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

2010
2008
2004
2004- 2006
1977-1978
2002-2003
2004-2006;2008
2006-2007
2003
2002
2009
2010
2004-2005
2009
2008
2004-2005
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2006-2007
2004
2004
2003 e 2005

Caixa nº 1 - Regra: R06
Caixa nº 2 - Regra: R06
Caixa nº 4 - Regra: R04
Caixa nº 5 - Regra: R04
Caixa nº 6 - Regra: R06
Caixa nº 7 - Regra: R04
Caixa nº 8 - Regra: R12
Caixa nº 9 - Regra: R06
Caixa nº 10 - Regra: R12
Caixa nº 10 - Regra: R06
Caixa nº 11 - Regra: R06
Caixa nº 12 - Regra: R04
Caixa nº 13 - Regra: R06
Caixa nº 14 - Regra: R06
Caixa nº 15 - Regra: R04
Caixa nº 16 - Regra: R06
Caixa nº 17 - Regra: R06
Caixa nº 18 - Regra: R12
Caixa nº 19 - Regra: R12
Caixa nº 20 - Regra: R12
Caixa nº 21 - Regra: R12
Caixa nº 22 - Regra: R12
Caixa nº 23 - Regra: R06
Caixa nº 24 - Regra: R12
Caixa nº 25 - Regra: R12
Caixa nº 26 - Regra: R06

1000
1000
1000
1000
900
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000

Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
Seção de Gestão de Documentos, Biblioteca e Arquivo
Código de
Classificação
130-2.01
6000-1.02
180-5
180-5
180-5
180-5
180-5
130-2.01
180-4
180-4
180-5
100-8

180-4

6000-1.02
6000-1.02
100-8
180-3
6000-2
6000-2
180-3

Assunto/Documento

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

Relatório de Movimentação de Bens Móveis
Lista de postagem nos correios / Almoxarifado
Nota de Empenho
Nota de Empenho
Nota de Empenho
Nota de Empenho
Nota de Empenho
Inventário do Patrimonio
Processo de Concessão e de Comprovação de
Suprimento de Fundos (Nrs. 2982, 2498, 1964, 1544,
1142, 752 e 471)
Processo de Pagamento
Nota de Empenho
Relatório extraído do SIAFI
Processo de Concessão e de Comprovação de
Suprimento de Fundos (Nrs. 3212/1989, 2289/1989,
1690/1989, 1070/1989, 4170/1992, 3787/1992,
3412/1992, 3015/1992, 2409/1992, 2064/1992,
1491/1992, 1010/1992, 368/1992, 549/1991, 926/1991,
1963/1990, 1560/1990 e 1029/1990.)
Lista de postagem nos correios / Almoxarifado
Lista de postagem nos correios / Almoxarifado
Papéis de trabalho relativos aos procedimentos físicos
de pagamento
Nota Fiscal (Correios)
Guias remessa - ZEs
Guias remessa - ZEs
Nota Fiscal (Correios)

2004
2004
1993
1993
1993
1992
1992
1979- 1987

Caixa nº 27 - Regra: R12
Caixa nº 28 - Regra: R12
Caixa nº 29 - Regra: R06
Caixa nº 30 - Regra: R06
Caixa nº 31 - Regra: R06
Caixa nº 32 - Regra: R06
Caixa nº 33 - Regra: R06
Caixa nº 34 - Regra: R06

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1987

Caixa nº 34 - Regra: R06

7

1989-1991
1989-1993
1991

Caixa nº 35 - Regra: R06
Caixa nº 35 - Regra: R06
Caixa nº 35 - Regra: R11

250
500
250

1989-1992

Caixa nº 36 - Regra: R06

18

2004
2005

Caixa nº 37 - Regra: R12
Caixa nº 38 - Regra: R12

1000
800

2005

Caixa nº 38 - Regra: R11

150

2005
2001
2002
2004

Caixa nº 39 - Regra: R06
Caixa nº 40 - Regra: R12
Caixa nº 41 - Regra: R12
Caixa nº 42 - Regra: R06

1000
5200
6500
1000
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Listagem de Eliminação de Documentos
Seção de Gestão de Documentos, Biblioteca e Arquivo
Código de
Classificação
180-3
6000-1.02
180-3
180-3
6000-1.02
6000-1.02
6000-1.02
6000-1.02
100-12
100-12
180-3
100-12
100-12
100-12
100-12
4000-4.03
4000-4.03
4000-4.03
100-3
150-6
100-3
150-6
150-6
150-6
4000-5
4000-5
180-3

Assunto/Documento
Nota Fiscal (Correios)
Lista de postagem nos correios / Almoxarifado
Nota Fiscal (Correios)
Nota Fiscal (Correios)
Lista de postagem nos correios / Almoxarifado
Lista de postagem nos correios / Almoxarifado
Lista de postagem nos correios / Almoxarifado
Lista de postagem nos correios / Almoxarifado
Comunicação institucional/Almoxarifado
Comunicação institucional/Almoxarifado
Nota fiscal(correios)
Comunicação institucional/SI - Resposta ao PJ
Comunicação institucional/SI - Resposta ao PJ
Comunicação institucional/SI
Comunicação insttitucional - oficios e memorandos
Comunicação de óbitos
Comunicação de óbitos
Comunicação de óbitos
Locação veículos/ contratações serviços telefônicos
Controle de abastecimento de veículos
Comunicações - memos, ofícios - serviços telefônicos
Caderno de controle de veículos
Caderno de controle de veículos
Caderno de controle de veículos
Recibo entrega material eleição - vigilância Pedrozo
Recibo entrega material eleição - vigilância Pedrozo
Notas fiscais consertos equipamentos

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

2001
2001
2001-2002
2006
2006
2006
2005
2003
2003
2005
2005
1997
1997
1995-1997
1995
1992-1997
1992-1997
1992-1997
2000
2000
1999
1996
1990-1992
1993-1994
1996
1996
1995

Caixa nº 43 - Regra: R06
Caixa nº 43 - Regra: R12
Caixa nº 44 - Regra: R06
Caixa nº 45 - Regra: R06
Caixa nº 45 - Regra: R12
Caixa nº 46 - Regra: R12
Caixa nº 47 - Regra: R12
Caixa nº 48 - Regra: R12
Caixa nº 48 - Regra: R04
Caixa nº 49 - Regra: R04
Caixa nº 49 - Regra: R06
Caixa nº 50 - Regra: R04
Caixa nº 51 - Regra: R04
Caixa nº 52 - Regra: R04
Caixa nº 53 - Regra: R04
Caixa nº 54 - Regra: R04
Caixa nº 55 - Regra: R04
Caixa nº 56 - Regra: R04
Caixa nº 57 - Regra: R06
Caixa nº 58 - Regra: R06
Caixa nº 58 - Regra: R06
Caixa nº 59 - Regra: R04
Caixa nº 60 - Regra: R04
Caixa nº 61 - Regra: R04
Caixa nº 62 - Regra: R12
Caixa nº 63 - Regra: R12
Caixa nº 64 - Regra: R06

850
345
1000
300
750
1000
800
800
200
400
100
1000
1000
780
1000
900
1000
400
800
300
400
15
35
27
1000
1000
200

Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
Seção de Gestão de Documentos, Biblioteca e Arquivo
Código de
Classificação
150-0
100-3
100-3
100-3
6000-7.03
100-12
100-14
180-5
180-5
180-5
180-5
180-5
180-5
100-3
180-4
180-3
180-3
180-5

Assunto/Documento
Levantamento imóveis nas ZEs - TJ
Gestão contratos - lista ramais telefônicos
Gestão contratos - lista ramais telefônicos
Gestão contratos - vale-alimentação
Recibo vales-alimentação
Comunicação institucional
Assessoramento
Nota de Empenho
Nota de Empenho
Nota de Empenho
Nota de Empenho
Nota de Empenho
Nota de Empenho
Gestão de Contrato
Suprimentos de Fundos
Processo de Pagamento (PC)
Nota Fiscal
Nota de Empenho

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

1994-1995
2000
2000
2000
2000
1996-1998
1999-2000
1980
1993-1994
1993
1980
1988
1980
1973-1981
1987-1988
1977-1987
1973-1976
1978

Caixa nº 64 - Regra: R04
Caixa nº 65 - Regra: R06
Caixa nº 66 - Regra: R06
Caixa nº 67 - Regra: R06
Caixa nº 67 - Regra: R23
Caixa nº 68 - Regra: R04
Caixa nº 69 - Regra: R04
Caixa nº 70 - Regra: R06
Caixa nº 71 - Regra: R06
Caixa nº 72 - Regra: R06
Caixa nº 73 - Regra: R06
Caixa nº 74 - Regra: R06
Caixa nº 75 - Regra: R06
Caixa nº 76 - Regra: R06
Caixa nº 76 - Regra: R06
Caixa nº 76 - Regra: R06
Caixa nº 77 - Regra: R06
Caixa nº 78 - Regra: R06

600
800
800
200
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100
150
750
1000
1000

Porto Alegre, 26.09.2019.
Antônio Hermes da Rosa Marques,
Chefe da SGDBA.
*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

Anexo I
Listagem de eliminação de documentos
051ª ZE
Código de
classificação

Documento Arquivístico

Datas-limites*

Observação/justificativa

Quantidade

6000-7.03

Recibo de entrega de Vale Alimentação

2008

R23

430

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de Insuficiência 2013
Econômica

R09

325

6000-7.04

Cadernos de folha de votação

2010

R22

405

6000 – 7.01

Requerimento de Alistamento Eleitoral – RAE

2013 a maio de 2014

R09

1137

6000 – 7.01

Requerimento de Justificativas Eleitorais, submetidos à
análise do Juízo e deferidos

2013 à 2016

R12

127

6000 – 7.04

Requerimentos de justificativa eleitoral(RJEs) de urna

2016

R12

330

São Leopoldo, 03 de Setembro de 2019.

JOSÉ VITOR BLANCO VIEIRA
Chefe de Cartório da 51ª ZE.

