DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Ano 2019, Número 184

Divulgação: Terça-feira, 01 de Outubro de 2019

Publicação: Quarta-feira, 02 de Outubro de 2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Desembargadora Marilene Bonzanini
Presidente
Desembargador André Luiz Planella Villarinho
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
Josemar dos Santos Riesgo
Diretor-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SEÇÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E JURISPRUDÊNCIA
Fone: (51) 3294.8369 / 3294.9376 / 3294.9354
dejers@tre-rs.jus.br

SUMÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL...........................................................................................................................................................................2
Atos do Tribunal.......................................................................................................................................................................................................2
Despachos............................................................................................................................................................................................................2
Atos da Presidência.................................................................................................................................................................................................3
Portarias................................................................................................................................................................................................................3
Despachos............................................................................................................................................................................................................3
Atos da Secretaria....................................................................................................................................................................................................6
Edital.....................................................................................................................................................................................................................6
Ato de Concessão de Diárias...............................................................................................................................................................................6
ZONAS ELEITORAIS..................................................................................................................................................................................................7
6ª Zona Eleitoral.......................................................................................................................................................................................................7
Nota de Expediente..............................................................................................................................................................................................7
10ª Zona Eleitoral.....................................................................................................................................................................................................8
Nota de Expediente..............................................................................................................................................................................................8
18ª Zona Eleitoral.....................................................................................................................................................................................................9
Nota de Expediente..............................................................................................................................................................................................9
30ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................10
Edital...................................................................................................................................................................................................................10
31ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................10
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................10
64ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................11
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................11
82ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................11
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................11
87ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................12
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................12
98ª Zona Eleitoral...................................................................................................................................................................................................14
Edital...................................................................................................................................................................................................................14
110ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................14
Edital...................................................................................................................................................................................................................14
122ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................14
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................14
146ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................15
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................15

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, Quarta-feira, 02 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 184, Página: 2

155ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................15
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................15
156ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................16
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................16
158ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................17
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................17
163ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................17
Edital...................................................................................................................................................................................................................17
168ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................17
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................17
172ª Zona Eleitoral.................................................................................................................................................................................................20
Nota de Expediente............................................................................................................................................................................................20

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0602199-25.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602199-25.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLEBER DIELE ROMERO OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, CLEBER DIELE ROMERO OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem do Relator, repita-se o ato citatório por carta dirigida ao endereço informado pelo Ministério Público Eleitoral no ID 4298983.
Em 30.9.2019.
Daiane Mello, assessora técnica.
PROCESSO 0603647-33.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603647-33.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ONEI SELES LOUREIRO, ELEICAO 2018 ONEI SELES LOUREIRO DEPUTADO ESTADUAL
Vistos, etc.
Considerando a certidão expedida por oficial de justiça no sentido de que o prestar se mudou de endereço (ID 4293533), repita-se o ato por
edital.
Permanecendo a omissão no dever de prestar contas, proceda-se ao regular processamento.
Publique-se.
Porto Alegre, 3 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO 0601982-79.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601982-79.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLA GODINHO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, CARLA GODINHO DA SILVA
Vistos.
Considerando que a informação dos Correios não específica qual dado do endereço de intimação estaria incorreto (ID 4282933), bem coo a
ausência de sucesso da Secretaria Judiciária em obter o retorno do respectivo AR (ID 4283083), repita-se o ato por oficial de justiça, uma vez
que o mandado foi dirigido ao endereço informado pela prestadora no requerimento de candidatura (R. São Geraldo, 135. Bairro Ermo Guaíba/RS. CEP 92.702-320).
Caso reste infrutífera a diligência, expeça-se edital.
Após o cumprimento e, mantendo-se a irregularidade na representação processual por falta de constituição de novo advogado, abra-se vista à
Procuradoria Regional Eleitoral para nova manifestação, pois o vício conduz ao julgamento do feito como contas não prestadas (art. 52, § 6º,
inc. VI, Res. TSE n. 23.553/17, que regulamenta o art. 30, inc. IV, da Lei n. 9.504/97).
Publique-se.
Porto Alegre, 3 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
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Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA P N. 239, 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 Designar a servidora Luciana Arenhart Santos, Técnica Judiciária, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, como
Gerente de Núcleo de Cerimonial da Assessoria de Comunicação Social.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA P N. 240, 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 Designar o servidor Augusto Gomes Schulz, Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, como Gerente
de Núcleo de Ouvidoria da Assessoria da Presidência.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Despachos
RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO CLASSE: RE N. 16-66.2016.6.21.0044
RELATOR: RAFAEL DA CÁS MAFFINI
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – DE PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO
2015 – DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DA CONTAS
Recorrente(s): PROGRESSISTAS – PP DE SANTIAGO/RS (Adv(s) Graziela Fortes da Rocha OAB/RS 70.433, Luiz Felipe Biermann Pinto
OAB/RS 58.154 e Valdir Amaral Pinto OAB/RS 7.319), JÚLIO CESAR VIERO RUIVO e JOÃO OTÁVIO BIERMANN PINTO (Adv(s) Luiz Felipe
Biermann Pinto OAB/RS 58.154, Otávio Augusto Bonzan Pinto OAB/RS 112.693 e Valdir Amaral Pinto OAB/RS 7.319)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
1. PROGRESSISTAS – PP DE SANTIAGO/RS e JÚLIO CESAR VIERO RUIVO, por seus advogados, com fundamento no art. 121, § 4º, I e II,
da Constituição Federal e no art. 276, I, “a” e “b” do Código Eleitoral, interpõem recurso especial (fls. 662-678v.) contra acórdão deste Tribunal
Regional Eleitoral (fls. 628-631v.) que, nos autos do processo em epígrafe, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para afastar a
condenação ao pagamento de multa e reduzir para R$ 91.564,00 o total a ser recolhido ao Tesouro Nacional, mantendo a desaprovação das
contas e a fixação do prazo de cinco meses de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário, bem como não conheceu do pedido
de parcelamento do débito, nos termos da fundamentação. O Acórdão foi assim ementado:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO EXERCÍCIO. MANTIDAS A DESAPROVAÇÃO
E A SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DE MULTA. READEQUAÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO
TESOURO NACIONAL. NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Recebimento de contribuições de fontes vedadas, provenientes de detentores de função de chefia e direção junto à administração pública,
contrariando o art. 12, inc. XII, § 2º, da Resolução TSE n. 23.432/14. Aplicação da norma vigente ao tempo do exercício. Esta Corte
sedimentou posicionamento pela irretroatividade das novas disposições legais introduzidas pela Lei n. 13.488/17, ainda que eventualmente
mais benéficas ao prestador de contas, em conformidade com os princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica.
2. Penalidades. Mantidos a desaprovação das contas e o período de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário. Afastada a
condenação ao pagamento de multa e, consequentemente, reduzido o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. Não conhecido o pedido de parcelamento do débito, pois, tratandose de diretório municipal, deve ser requerido ao juízo de primeiro grau,
sob pena de supressão de instância.
4. Parcial provimento.
Opostos embargos de declaração pelo PROGRESSISTAS – PP DE SANTIAGO/RS e JÚLIO CESAR VIERO RUIVO (fls. 638-644) com a
posterior juntada de novos documentos (fls. 647-648), foram, por unanimidade, rejeitados (fls. 656-658v.). A decisão restou assim ementada:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. ARGUMENTOS APONTADOS NO RECURSO ADEQUADAMENTE DEBATIDOS NO JULGAMENTO.
REJEIÇÃO.
A questão relativa à caracterização da fonte vedada de arrecadação foi matéria suficientemente debatida na decisão embargada, estando
ausentes as omissões e contradições alegadas. Inviável o acolhimento do pedido de aplicação do art. 55-D da Lei n. 13.831/19, dispositivo
reconhecido como inconstitucional por este Tribunal.
Rejeição.
Em apertada síntese, nas razões de sua insurgência, os recorrentes sustentam a afronta ao art. 55-D da Lei n. 13.831/2019, bem como a
ofensa à Lei Federal n. 13.488/2017, tendo colacionado, ainda, aresto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais no intuito de demonstrar
divergência jurisprudencial em relação a este Regional.
Vieram os autos a esta Presidência para fins do juízo de admissibilidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: partes legitimadas e irresignação regular e aforada tempestivamente,
por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
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É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes. Nesses termos, adentra-se ao exame de sua admissibilidade.
No que concerne à afirmação de que a decisão desta Corte Regional afrontaria disposição contida na Lei n. 13.488/2017, sob os auspícios do
princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não existe a possibilidade de prosperar, uma vez que o art. 65, caput e § 3º, inc. II, da
Resolução TSE n. 23.546/17 expressamente prevê que as contas relativas ao exercício de 2015 – que é o caso em tela - devem ser
examinadas de acordo com a Resolução TSE n. 23.432/14.
Ademais, para tal exame, deve ser considerado o texto do art. 31 da Lei n. 9.096/95, vigente ao tempo do exercício financeiro de 2015, sem as
posteriores alterações legislativas ou a aplicação do instituto da retroatividade normativa, pois este Tribunal, ao apreciar essa questão,
sedimentou o posicionamento pela irretroatividade das novas disposições legais, ainda que eventualmente mais benéficas ao prestador de
contas, em conformidade com os princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica.
Dessarte, não há que se falar em contrariedade a lei federal a ensejar a admissibilidade do apelo extremo em comento.
Contudo, merece prosperar a alegação de divergência jurisprudencial entre este Regional e o Tribunal Regional Eleitora de Minas Gerais, uma
vez que colacionado aos autos cópia do inteiro teor do acórdão paradigma e realizada o respectivo cotejo analítico, restou devidamente
comprovado, por parte dos recorrentes, que os arestos confrontados partiram de similar contexto fático para atribuir soluções jurídicas
dissonantes, mormente, no que diz respeito a aplicação do art. 55-D da Lei n. 13.831/2019.
Pelo exposto, admito o recurso especial interposto pelos recorrentes, com fundamento no art. 121, § 4º, II, da Constituição Federal, c/c art.
276, I, “b”, do Código Eleitoral.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral com cópia da presente decisão.
Por fim, remetam-se os autos ao c. TSE com as minhas homenagens.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO CLASSE: RE N. 340-41.2016.6.21.0049
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: SÃO GABRIEL/RS
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO - Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Recorrente(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido(s): MARIA LUIZA BICCA BRAGANÇA FERREIRA (Adv(s) Guilherme Nascimento Abib OAB/RS 57.873 e Mírian Leandro Divério
Lucas OAB/RS 86.007), COLIGAÇÃO AVANTE SÃO GABRIEL
Vistos, etc.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, com fundamento no art. 121, §4º, I e II da Constituição Federal e no art. 276, I, “a” e “b” do Código
Eleitoral, interpõe recurso especial (fls. 155-177) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (fls. 143-150) que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente a representação. O acórdão restou assim ementado:
RECURSO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. ART. 73, INC. VI, AL. “b”, DA LEI N. 9.504/97. MULTA. MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA. SUSPEIÇÃO DA
MAGISTRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CANDIDATA. MÉRITO. NÃO DEMONSTRADO O PRÉVIO CONHECIMENTO OU ANUÊNCIA
DAS RECORRENTES. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.
1. Matéria preliminar rejeitada. 1.1. Inexistência de prova da alegada parcialidade da magistrada. Tampouco caracterizada, nas relações
enumeradas na arguição, qualquer das hipóteses de suspeição previstas nos incisos do art. 145 do Código de Processo Civil.
Instituto que exige prova induvidosa e convincente do preenchimento da moldura legal, não sendo admitidas meras presunções ou
interpretações ampliativas. 1.2. Por reflexo do princípio da unicidade da chapa majoritária, a candidata a vice-prefeita era uma das hipotéticas
beneficiárias da conduta tida como irregular, supostamente realizada pelo então prefeito e candidato à reeleição, o que a coloca
em posição de legitimada passiva de representação por conduta vedada, por dicção expressa do art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei n. 9.504/97.
2. Incontroversa a publicação pelo então prefeito e candidato à reeleição, durante o período vedado, de publicidade institucional, em jornais
locais, a qual propalava a aquisição de usina de asfalto para o patrimônio público municipal. Veiculação proibida nos três meses que
antecedem ao pleito, ainda que seu conteúdo tenha caráter informativo, educativo ou de orientação social, conforme o disposto no art. 73, inc.
VI, al. "b", da Lei n. 9.504/97. Ilicitude caracterizada independentemente da verificação de eventual promoção da imagem de autoridades ou
mesmo da intenção ou finalidade eleitoreira da conduta.
3. Entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a responsabilidade por conduta vedada não pode ser presumida pelo simples
fato da candidata ou coligação terem sido favorecidas pela conduta levada a efeito por terceiro, sendo indispensável elementos concretos que
fundamentem eventual sancionamento das beneficiárias. Inexistência, no conjunto probatório, de qualquer elemento que embase a convicção
acerca do prévio conhecimento, da anuência ou da ingerência das recorrentes sobre os expedientes publicitários autorizados pelo então
prefeito. Inviável o juízo de procedência da demanda.
4. Provimento.
O recorrente alega malferimento do art. 73, VI, b, §§ 4º e 8º da Lei n. 9.504/97, porquanto, muito embora tenha o acórdão atacado concluído
pela prática de conduta vedada por agente público, não houve a aplicação da respectiva sanção, deixando de aplicar a multa prevista no art.
73, §4º da Lei 9.504/97 à candidata ao cargo de vice-prefeita, conforme previsão do §8º do referido artigo.
Salienta que a previsão de sanção a candidatos beneficiados por condutas vedadas a agentes públicos decorre de presunção objetiva de
desigualdade entre candidatos, o que restou incontroverso no acórdão, independente do conhecimento prévio da candidata quanto à
realização da conduta ilícita.
Caso refutada a tese anterior, aduz que prévio conhecimento e a anuência tácita da candidata presumem-se do fato de que a propaganda
institucional irregular foi publicada em diversas oportunidades em diferentes jornais.
Colaciona jurisprudência do TSE, a fim de comprovar divergência jurisprudencial entre o acórdão paradigma e o acórdão exarado pelo TRE-RS
no que concerne a questão da sanção a candidato beneficiado por conduta vedada, mesmo que não tenha participado da realização do ato.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: a parte encontra-se legitimada e a irresignação é regular e foi aforada
tempestivamente. Por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
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É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais.
A via especial não se presta para rediscussão de situações fáticas apreciadas, sendo caminho processual estreito com abordagens jurídicas
que não comportam reexame de prova.
Os argumentos trazidos no recurso especial são os mesmos já analisados e discutidos no julgamento do Acórdão, quando este Regional, após
análise dos fatos, rechaçou a tese do recorrente quanto à presunção de que a vice-prefeita teria prévio conhecimento e anuiu tacitamente com
a conduta, dada a repetição da propaganda institucional em meios de comunicação impressa do Município.
Quanto à alegação de violação ao art. 73, VI, b, §§ 4º e 8º da Lei n. 9.504/97, tenho que não há condão de prosperar, visto que o acórdão
exarado pelo TRE/RS está de acordo com o entendimento atual do TSE que considera passível de sanção os beneficiados por conduta vedada
a agente público quando há prévio conhecimento daqueles sobre a realização do comportamento irregular.
Nesse aspecto, incide a Súmula nº 30/TSE1 ainda que se trate de recurso interposto com fundamento no inciso I do § 4º do art. 121 da
Constituição Federal, pois, muito embora o enunciado da súmula encerre apenas a hipótese de não cabimento do apelo especial calcado na
divergência jurisprudencial, a irresignação não será conhecida quando fundamentada na violação a artigo de Lei Federal e a decisão estiver
em consonância com o entendimento fixado pelo c. TSE.
A linha interpretativa adotada recentemente por este Regional está em consonância com o entendimento atual do Tribunal Superior Eleitoral. O
acórdão decidiu pela improcedência da representação em face da candidata ao cargo de vice-prefeita do Município de São Gabriel por não
haver provas de que a mesma tinha prévio conhecimento da conduta concernente à divulgação de propaganda institucional por agente público
em período vedado pela legislação eleitoral, requisito exigido pelos julgados mais recentes do TSE.
Ressalto que os argumentos trazidos no recurso especial são os mesmos já analisados e discutidos anteriormente por ocasião do julgamento
do recurso eleitoral. Desta forma, a recorrente busca rediscutir matéria de fato pormenorizadamente analisada nos acórdãos, o que é defeso
em sede de Recurso Especial, conforme preceitua a Súmula nº 24/TSE2.
Verifico, ainda, que a recorrente também não logrou êxito em demonstrar o dissídio exigido pelo recurso interposto por fundamento no art. 276,
I, “b”, do Código Eleitoral, uma vez que tanto o cotejo analítico quanto a similitude fáticas invocadas pelo recorrente tem por base julgado do
TSE do ano de 2009, desatualizado em face do novo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à matéria do presente processo, não
podendo ser aceito como jurisprudência atual que reflita posicionamento a justificar a admissbilideda do especial.
Desta forma, por ausência dos requisitos de cotejo analítico e similitude fática, incide o óbice da Súmula nº. 28/TSE3, o que resulta na não
admissão do Recurso Especial baseado no inciso II, §4º do art. 121 da CF/88.
Pelo exposto, não admito o presente recurso especial.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 26 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO : RE N. 4-83.2018.6.21.0011
RELATOR(A): ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO
MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ – 11.ª ZONA ELEITORAL
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA FÍSICA PROCEDENTE
Agravante(s): ARAI CAVALLI (Adv(s) Tatiana Vieira Sampaio OAB/RS 58.134)
Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos, etc.
Recebo o agravo interposto por ARAI CAVALLI (protocolo 33.793/2019, fls. 137-142).
Intime-se o agravado, com carga dos autos, para que, no prazo de três dias, querendo, apresente as suas contrarrazões ao agravo e ao
recurso especial (art. 279, § 3.º, do Código Eleitoral).
Após, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral, com minhas homenagens.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 27 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602809-90.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602809-90.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MIGUEL ANGELO EVANGELISTA JORGE DEPUTADO FEDERAL, MIGUEL ANGELO EVANGELISTA
JORGE
Advogado do(a) REQUERENTE: NELCIR REIMUNDO TESSARO - RS22562
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de campanha da candidata MIGUEL ANGELO EVANGELISTA JORGE, 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 irregularidades na aplicação de recursos públicos, doações de fonte vedada e 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$ 19.266,86 (dezenove mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis
centavos), sendo R$ 2.121,84 (dois mil cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) referente ao demonstrativo do cálculo juntado aos
autos ID nº 4285983, R$ 4.348,79 (quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) referente ao demonstrativo do
cálculo juntado aos autos ID nº 4286033 e de R$ 12.796,23 (doze mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) referente ao
demonstrativo do cálculo juntado aos autos ID nº 4286133.
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.
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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 0602826-29.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602826-29.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FERNANDA DOS SANTOS CORASSINI DEPUTADO FEDERAL, FERNANDA DOS SANTOS CORASSINI
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ALFREDO SANTOS AMARANTE - RS22590
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas de campanha da candidata FERNANDA DOS SANTOS CORASSINI, 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 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$ 85,31 (oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme demonstrativo do
cálculo juntado aos autos ID nº 4287183.
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.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO 0603647-33.2018.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO: 0603647-33.2018.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre ¿ Rio Grande do Sul
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ONEI SELES LOUREIRO - ELEICÃO 2018 - DEPUTADO ESTADUAL
EDITAL DE CITAÇÃO N. 019/2019
(Com prazo de 20 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ELEITORAL GERSON FISCHMANN, RELATOR DO PROCESSO n. 060364733.2018.6.21.0000, ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (11531) - Cargo - Deputado Estadual (11630), EM QUE FIGURA COMO
REQUERENTE: ONEI SELES LOUREIRO, NA FORMA DA LEI: FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento
tiverem, que por este Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos do processo n. 0603647-33.2018.6.21.0000,
Espécie: Prestação de Contas - De Candidato (11531) Cargo - Deputado Estadual (11630), referente à omissão do dever de prestar contas à
justiça eleitoral, sendo este edital para citar ONEI SELES LOUREIRO, com último endereço conhecido no documento de ID 4293833, tendo em
vista que a tentativa de citação efetuada por Oficial de Justiça restou frustrada, para que haja a citação do prestador de contas omisso, nos
temos do art. 52, § 6º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.553/2017, para querendo, por meio de advogado constituído nos autos, apresente
manifestação no prazo de 03 (três) dias, contados a partir do vigésimo dia da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS, e se manifeste acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, sob pena de, permanecendo a
omissão, as referidas contas serem julgadas como não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º, inciso VI da mesma Resolução, tudo nos termos
do r. despacho exarado (ID 4297383) dos autos digitais em referência, combinado com os art. 256 e 257, Parágrafo Único, do Código de
Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL,
em cumprimento ao art. 259 do CPC e do despacho de ID 4297383, da lavra do Exmo. Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN, Relator. Dado e
passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos 30 dias do mês de setembro de 2019. Eu, Sandro Amantéa Pereira, Analista
Judiciário, o lavrei. E eu, Aderson Câmara Arpini, Chefe da Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais, o conferi e subscrevo.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 236/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

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, Quarta-feira, 02 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 184, Página: 7

Leticia Garcia de Farias, 2,5
Assistente III da Assessoria
Técnica dos Desembargadores
Eleitorais (FC-3)

R$ 420,00

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

R$ 1.386,00

-R$ 103,40

R$ 1.282,60

Solange
Vieira
Moreira 2,5
Ferrarese, Analista Judiciário,
Área Judiciária, Classe C,
Padrão 13

R$ 420,00

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

-R$ 103,40

R$ 1.282,60

R$ 2.772,00

-R$ 206,80

R$ 2.565,20

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Florianópolis/SC
02 a 04-10-2019
Participar no Congresso de Liderança Política Feminina, de 03 a 04-10-2019. Proc.:
MOTIVO:
0007558-27.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 30-9-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

ZONAS ELEITORAIS

6ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 18-48.2019.6.21.0006
DIREITO ELEITORAL-PARTIDOS POLÍTICOS-PRESTAÇÃO DE CONTAS-DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHALLHISTA BRASILEIRO - PTB ANTÔNIO PRADO (ADV(S) CRISTHIAN CARRA-OAB 80607)
RESPONSÁVEL(S) : VALDICIR VIALI E GILSON PRIGOL (ADV(S) CRISTHIAN CARRA-OAB 80607)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2017 apresentada pelo Partido Trabalhista
Brasileiro-PTB, Diretório Municipal de Antônio Prado/RS.
Publicado o Edital nº 008/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 33v.
O Exame da Prestação de Contas opinou pela aprovação das contas (fls. 37-v), nos termos do art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 39).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, de Antônio
Prado/RS, referente ao exercício de 2017.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade destas, estando atendidas, portanto, cumpridas as exigências da legislação
eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Não existindo, portanto, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e com a manifestação favorável da análise
técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas de 2017, conforme disposto no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
contas de 2017 do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Diretório Municipal de Antônio Prado/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, letra
“a”, da Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Antônio Prado, 30 de setembro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-93.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Exercício 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Roma Do Sul
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB-NOVA ROMA DO SUL (ADV(S) LUCIANO GRAZZIOTIN TIEPO-OAB
41154)
RESPONSÁVEL(S) : VILSON ZANOTTO E MOACIR JOSÉ ROMAN (ADV(S) LUCIANO GRAZZIOTIN TIEPO-OAB 41154)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Movimento Democrático
Brasileiro-MDB, Diretório Municipal de Nova Roma do Sul/RS.
Publicado o Edital nº 006/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 21v.
O Exame da Prestação de Contas opinou pela aprovação das contas (fls. 22-v), nos termos do art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº 23.546/17.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl. 24).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de
Nova Roma do Sul/RS, referente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade destas, estando atendidas, portanto, cumpridas as exigências da legislação
eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Não existindo, portanto, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e com a manifestação favorável da análise
técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos
os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas de 2018, conforme disposto no art. 45, inciso VIII, letra “a”, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as
contas de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, Diretório Municipal de Nova Roma do Sul/RS, com fundamento no art. 45, inciso
VIII, letra “a”, da Resolução nº 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Antônio Prado, 30 de setembro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 215/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-28.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) MAURO SARAIVA FALCÃO-OAB 41451)
RESPONSÁVEL(S) : MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA E NATALICIO JOÃO DE DEUS MORAIS DA SILVA (ADV(S) MAURO SARAIVA
FALCÃO-OAB 41451)
Vistos.
Ciente da apresentação do exame preliminar das contas.
Intime-se o órgão partidário e os responsáveis, por meio do procurador, por nota de expediente no DEJERS, para complementação da
documentação no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias.
Após, constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda-se ao exame das contas do partido e da escrituração
contábil das receitas e gastos.
Acaso a documentação não seja apresentada, informe o cartório sobre a existência de elementos mínimos para análise da movimentação de
recursos do Fundo Partidário com a apuração do valor aplicado e verificação da origem dos recursos recebidos.
Caso haja elementos mínimos para análise, proceda-se ao exame das contas, em não havendo voltem conclusos para providências.
Dil.
Cachoeira do Sul, 30 de setembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
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18ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-50.2019.6.21.0018
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) (ADV(S) LUIZ CARLOS LEITES COELHO-OAB 16729)
RESPONSÁVEL(S) : ANTÕNIO CARLOS TORRES VICENTE E SILVA, ANDRIZA RODRIGUES E JEZIEL GOMES DE MORAES (ADV(S)
LUIZ CARLOS LEITES COELHO-OAB 16729)
O Partido Democrático Trabalhista - PDT, submete o extrato da prestação de contas final e documentos (fs.02-55 ), referentes aos recursos e
despesas realizados no curso do exercício de 2018, à apreciação da Justiça Eleitoral.
Publicado o Edital dando notícia da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, o prazo para impugnação decorreu sem
que houvesse manifestações (f. 57).
As diligências solicitadas no Exame das contas (f.68) foram respondidas pela agremiação (fs.72-77).
Em sequência a técnica designada para o exame emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas (f. 78) e posteriormente, em sua
manifestação, o Ministério Público opina no mesmo sentido (f.80).
É O RELATÓRIO. DECIDA-SE.
A prestação de contas apresentada tempestivamente pela agremiação partidária foi instruída com os documentos previstos na Resolução TSE
nº 23.546/2017.
Realizada a análise técnica das contas, servindo-se das especificações dos arts. 50-56 da referida resolução, verificou-se a regularidade das
informações prestadas considerando que foram juntados comprovantes de depósito suprindo a ausência de identificação do CPF no extrato
bancário. Em que pese não tenha sido comprovado o envio da escrituração contábil digital a análise das informações prestadas permite
verificar a regularidade das contas.
Em vista disso, reputo como suficientes, à aprovação, os documentos que instituem o presente expediente.
Ex positis, aprovo com ressalvas as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do
art. 46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Dom Pedrito, 30 de setembro de 2019
LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-02.2018.6.21.0018
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) IRAMAIA ALMEIDA COLLINA BATISTA-OAB 28635)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ EDISON MARTINS MAMBRUM E RICARDO SCHLUTER DA SILVA (ADV(S) IRAMAIA ALMEIDA COLLINA
BATISTA-OAB 28635)
Vistos.
Regularmente notificado (fs. 02-10) o Movimento Democrático Brasileiro – MDB, submeteu, inicialmente Declaração de ausência de
movimentação de recurso no exercício de 2017 (fs. 12, 17-20), em seu parecer o órgão ministerial manifesta-se pela desaprovação das contas
(fs.23-24).
Intimado do direito de se manifestar (f.26) a agremiação apresenta o extrato da prestação de contas final e documentos (fs.32-308), referentes
aos recursos e despesas realizados no curso do exercício de 2017, à apreciação da Justiça Eleitoral.
Indicada a ausência de documentação no Exame Preliminar (f.311) houve juntada pelo Partido Político (fs. 322-342).
Republicado o Edital dando notícia da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, o prazo para impugnação decorreu
sem que houvesse manifestações (f. 343 verso).
As inconsistências apontadas no Exame das contas (f. 345) reiteram a ausência de documentos solicitados por ocasião do exame preliminar.
Posteriormente, remanescendo questões pendentes de esclarecimentos diligenciou-se junto à Caixa Econômica Federal que apresentou
resposta à f. 347-348.
Em sequência a técnica designada para o exame emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas (f. 349) e posteriormente, em sua
manifestação, o Ministério Público opina no mesmo sentido (f. 352).
É O RELATÓRIO. DECIDA-SE.
A prestação de contas apresentada intempestivamente pela agremiação partidária foi instruída com os documentos previstos na Resolução
TSE nº 23.546/2017.
Realizada a análise técnica das contas, servindo-se das especificações dos arts. 50-56 da referida resolução, verificou-se a regularidade das
informações prestadas considerando que foram juntados comprovantes da origem dos valores suprindo a ausência de identificação do CPF no
extrato bancário. De toda sorte, aponto que a questão da identificação do CPF é reiteradamente apontada
Todavia, cabe salientar que no conjunto apresentado remanesceu impropriedade demonstrando não ter ocorrido a adequação integral às
normas. Não houve juntada de documento de apresentação obrigatória, parecer da Comissão Executiva; houve ingresso de valores oriundos
de fonte não identificada – conforme indicado pelo próprio partido político (f.53), contudo, o valor não tem condão de influenciar nas finanças
partidárias por representar cerca de 1,55% do total arrecadado ao longo do ano. Todavia, reitero que as impropriedades não foram suficientes
para macular as contas a ponto de impedir sua aprovação. Em vista do todo, reputo como suficientes, à aprovação, os documentos que
instruem o presente expediente.
Ex positis, aprovo com ressalvas as contas do Movimento Democrático Brasileiro, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art.
46, II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
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Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Dom Pedrito, 30 de setembro de 2019
LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE

30ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 38/2019
A Doutora CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA, Juíza Eleitoral da 30ª Zona de Santana do Livramento-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 Rua. Barão do Triunfo,
450, em Santana do Livramento, tramita o Processo PC n. 29-05.2019.6.21.0030 que versa sobre a omissão ao dever de Prestação de Contas
do Partido Avante de Santana do Livramento, no qual os Srs. Josiane Ribeiro Pereira e Ilario Lobato Filho figuram como parte, na qualidade de
responsáveis.
E que estando a parte, Sr. Ilario Lobato Filho, em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente Edital, e nos termos do referido processo,
notificado do teor da Sentença das folhas 23/24 dos autos que julgou como não prestadas as Contas Partidárias – Exercício 2018
OBJETO: Notificação do Sr. Ilario Lobato Filho, Tesoureiro do Partido Avante de Santana do Livramento, do teor da Sentença que julgou como
não prestadas as Contas Partidárias – Exercício 2018.
PRAZO: 3 (três) dias para apresentarem recurso, conforme art. 52 da Resolução TSE nº 23.546/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral determinou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS).
Santana do Livramento-RS, 30 dias de setembro de 2019.
Eu, Célia Luisa Arteche Escosteguy, Chefe de Cartório, da 30ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.

31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 47-23.2019.6.21.0031
Partido: Partido Social Democrático - PSD de Montenegro/RS
Responsáveis: Kellen Viegas de Mattos Ghiselli e Julio Cesar Covalski Fraga
Vistos.
Na forma do artigo 30, inciso IV, alínea “e” da Res. TSE n. 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para, no prazo
comum de três dias, apresentar manifestação acerca da documentação juntada pela unidade de exame e pelo Ministério Público Eleitoral.
Ainda, considerando que foi decretada a revelia das partes (fl. 48v.), a presente intimação deverá ser publicada no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Sul, conforme previsão contida caput do artigo 346 do Código de Processo Civil.
Com a apresentação da manifestação ou transcorrido o prazo, voltem conclusos.
Montenegro, 25 de setembro de 2019.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 36-91.2019.6.21.0031
Partido: Partido Liberal - PL de Montenegro/RS - PP. Alexandre Muniz de Moura (OAB/RS 63697)
Responsáveis: Talis Romeu Pohren Ferreira e Belânia Fátima Dias Souza - PP. - Alexandre Muniz de Moura (OAB/RS 63697)
Vistos.
O Parecer Conclusivo aponta a ocorrência de irregularidades nas contas (fls. 51-52), havendo, ainda, parecer do Ministério Público Eleitoral
pela desaprovação das contas (fl. 53).
Dessa forma, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15
(quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para
o processo (artigo 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017).
Montenegro, 25 de setembro de 2019.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 31-69.2019.6.21.0031
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Montenegro/RS - PP. Idivã Becker Carlos (OAB/RS 39707)
Responsáveis: Nelson Luiz Timm e Vlademir Ramos Gonzaga - PP. Idivã Becker Carlos (OAB/RS 39707)
Vistos.
Intimem-se as partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias (art. 40, caput, da Resolução TSE n.
23.546/2017).
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer final no prazo de 3 (três) dias (artigo 757, inciso III, da Consolidação
Normativa Judicial Eleitoral).
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Montenegro, 30 de setembro de 2019.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.

64ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-67.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cristal do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DUDIQUELI DALAGNESE-OAB 97818)
RESPONSÁVEL(S) : ELOI LUIZ ROCKEMBACK E LAIRTON MAYER (ADV(S) DUDIQUELI DALAGNESE-OAB 97818)
Vistos.
Findo o prazo para a apresentação de defesa e não havendo requerimento pela produção de novas provas ou pela realização de diligências,
declaro encerrada a instrução processual, mostrando-se dispensada nova manifestação pela Unidade Técnica.
Nos termos do art. 40, caput, segunda parte, da Resolução TSE 23.546/2017, dê-se vista às partes para a apresentação de alegações finais, a
serem apresentadas no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, venham os autos conclusos para sentença.
Rodeio Bonito, 30 de setembro de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE

82ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 82 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-44.2019.6.21.0082
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018- NÃO PRESTADAS
PROCEDÊNCIA: Vila Nova do Sul
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO SCHUH BECK
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : FLORISBELO DE JESUS GARCIA E FATIMA MARIANGELA ISRAEL
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de expediente judicial que comunica a omissão na entrega da prestação de contas partidárias referentes ao exercício de 2018 do
Partido dos Trabalhadores -PT de Vila Nova do Sul/RS.
Compulsando os autos, verifica-se que o partido foi regularmente notificado para que apresentasse as contas no prazo de 72 horas, sem que
houvesse manifestação (fls. 03 e 10).
Diante desse cenário, imperiosa foi a decisão de suspender as cotas do fundo partidário (fl.5).
A análise técnica concluiu pela não prestação de contas por parte do partido (fl.14).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral deu parecer no mesmo sentido (fl. 15).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração financeira e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas
esferas de competência. A Resolução TSE nº 23.546/17 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).
O art. 46, IV, “a”,da citada Resolução prevê que deverá ser julgada como não prestadas as contas de Partido Político que, após a intimação da
respectiva Zona Eleitoral, permanecer omisso.
O PARTIDO DOS TRABALHADORES de Vila Nova do Sul/RS, pois, não submeteu suas contas à análise, mesmo após as devidas
notificações.
Não obstante a omissão, a certidão de fl.10 informa não existir (fl. 08) eventual informação sobre repasse de fundo partidário ou emissão de
recibos por parte da agremiação partidária no ano de 2018, o que não afasta a ilegalidade presente pela falta da apresentação das contas.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, na forma do art. 46, IV, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT de Vila Nova do Sul/RS, relativo ao exerício financeiro de 2018, condenando-o a suspensão do recebimento de novas
quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do Art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Por fim, muito embora a previsão contida no art. 42 da Resolução TSE 23.571/2018, deixo de determinar a suspensão automática do registro
e/ou anotação do órgão de direção municipal, pela não prestação das contas, em cumprimento à medida cautelar concedida pelo Ministro
Gilmar Mendes na ADI 6.032/DF, cuja decisão foi proferida em 16/05/2019.
Diligências legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos com os devidos registros.
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São Sepé, 30 de setembro de 2019
FRANCISCO SCHUH BECK
Juiz Eleitoral da 082ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2019 - 82 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 18-14.2019.6.21.0082
Exercicio Financeiro-2018 - SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PROCEDÊNCIA: São Sepé
JUIZ ELEITORAL: FRANCISCO SCHUH BECK
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE -SD (ADV(S) PAULO GIOVANI SIMÕES TREVISAN-OAB 26886)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO SIMÕES TREVISAN SANTOS E FABRICIO DA CUNHA SANTOS (ADV(S) PAULO GIOVANI SIMÕES
TREVISAN-OAB 26886)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas pelo Partido Solidariedade (SD) de São Sepé/RS, referente exercício financeiro de
2018.
As contas foram apresentadas em 30/07/2019, sem movimentação financeira (fls. 03/10).
Observou-se que a agremiação partidária já havia tido suas contas julgadas não prestadas em outra oportunidade, sob o processo nº 1207.2019.6.21.0082 (fl. 02)
Publicado o Edital n. 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fl.
14).
Foi juntado ao processo informação dando conta das inexistências de recibos, de repasses do fundo partidário e de extratos bancários (fl. 16).
A unidade técnica, por sua vez, apresentou parecer conclusivo pela regularização das contas partidárias (fl. 17/18).
Com vistas o Ministério Público Eleitoral, houve manifestação no mesmo sentido (fl.20).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido Solidariedade (SD) de São Sepé/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, sob a natureza de
“ausência de movimentação financeira”.
Nos termos da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias.
A presente agremiação tratou de regularizar sua situação, já que se quedava em débito pela não apresentação de suas contas anuais relativas
a 2018, inclusive com processo já transitado em julgado.
Em casos como esse, estabelece a Resolução 23.546/2017 que o partido pode promover a regularização de sua inadimplência, in verbis:
"Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48".
Assim o fez.
Observo, ainda, que a certidão de fl. 16 atesta que não houve, de fato, movimentação financeira ou emissão de recibos.
Nesse sentido, também, são os pareceres técnicos da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral.
Observo, portanto, que o pedido de regularização merece provimento.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, resolvo pela REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS PARTIDÁRIAS referentes ao exercício 2018 do Partido Solidariedade (SD) de São
Sepé/RS, nos termos do art. 59 da Res. 23.546/2017 do TSE.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da sentença, alimente-se o sistema SICO.
São Sepé, 30 de setembro de 2019
FRANCISCO SCHUH BECK
Juiz Eleitoral da 082ª ZE

87ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-82.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) PEDRO GELSON MACHADO SALLES-OAB 41534)
RESPONSÁVEL(S) : GUSTAVO SIMÕES LÍRIO E VERA LUCIA MARTINS MACHADO (ADV(S) PEDRO GELSON MACHADO SALLES-OAB
41534)
Vistos.
Diante da certidão retro, o saneamento do feito é medida que se impõe. Assim sejam tornados sem efeito os andamentos registrados que não
refletem a tramitação processual.
A seguir, verifique-se a regularidade da autuação para que esta reflita adequadamente as partes e advogados e, caso necessário, seja o feito
reautuado.
Após, intime-se o Órgão Partidário, para que, conforme previsão contida no art. 38, da Resolução do TSE n. 23546/2017 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.
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Após, voltem conclusos .
Tupanciretã, 24 de setembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-60.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jari
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (PP) (ADV(S) RODRIGO BERWANGER MORO-OAB 82.490)
RESPONSÁVEL(S) : LUCÍDIO MOREIRA GOULART E ANALIA MARIA BRAZ CARLOTO (ADV(S) RODRIGO BERWANGER MORO-OAB
82.490)
Vistos.
Diante da certidão retro, o saneamento do feito é medida que se impõe. Assim sejam tornados sem efeito os andamentos registrados que não
refletem a tramitação processual.
A seguir, verifique-se a regularidade da autuação para que esta reflita adequadamente as partes e advogados e, caso necessário, seja o feito
reautuado.
Após, intime-se o Órgão Partidário, para que, conforme previsão contida no art. 38, da Resolução do TSE n. 23546/2017 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 .
Tupanciretã, 24 de setembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-08.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
RESPONSÁVEL(S) : CINANDA PERES CARVALHO E VILVY BALZAN (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
Vistos.
Diante da certidão retro, o saneamento do feito é medida que se impõe. Assim sejam tornados sem efeito os andamentos registrados que não
refletem a tramitação processual.
A seguir, verifique-se a regularidade da autuação para que esta reflita adequadamente as partes e advogados e, caso necessário, seja o feito
reautuado.
Após, intime-se o Órgão Partidário, para que, conforme previsão contida no art. 38, da Resolução do TSE n. 23546/2017 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.
Tupanciretã, 23 de setembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-53.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FABIANO SILVA DE MIRANDA E SILVIA DE OLIVEIRA SOUZA (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB
94464)
Vistos.
Diante da certidão retro, o saneamento do feito é medida que se impõe. Assim sejam tornados sem efeito os andamentos registrados que não
refletem a tramitação processual.
A seguir, verifique-se a regularidade da autuação para que esta reflita adequadamente as partes e advogados e, caso necessário, seja o feito
reautuado.
Após, prossiga a tramitação com emissão de Parecer Conclusivo e Vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após voltem conclusos.
Tupanciretã, 24 de setembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
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98ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 31/2019 - 98ªZE/RS
O Doutor GÉRSON MARTINS DA SILVA, Juiz Eleitoral da 98ª Zona de Garibaldi-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 Praça da Matriz, nº 154, sala
01, em Garibaldi, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e
§§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PT – CORONEL PILAR
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Garibaldi-RS, 30 de setembro 2019.
Eu, Maria Kristine Guimarães Giannoulakis, Chefe de Cartório da 98ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA,
Juíza Eleitoral Substituta.

110ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.105/2019 - 110ª ZE
A Doutora CRISTIANE ELISABET STEFANELLO SCHERER, Juíza Eleitoral da 110ª Zona de Tramandaí-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. Caldas Júnior n. 1750,
sala 103, em Tramandaí,foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade do pedido de regularização da prestação de contas de campanha, do seguinte partido político, do município de
Imbéa/RS:
MDB – Movimento Democrático Brasileiro (15) – Imbé – (Pet 80-67.2019.6.21.0110 – Prot. 32.071/2019)
Edison Luiz da Rosa de Quadros (presidente)
José Augusto Henkin (tesoureiro)
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, fica facultado a qualquer interessado, a apresentação de impugnação, que
deve ser apresentada em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59,
da Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico.
Tramandaí-RS, 27 de setembro de 2019.
Eu, Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe de Cartório Eleitoral nesta 110ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTIANE ELISABET STEFANELLO SCHERER,
Juíza Eleitoral.

122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 87/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-11.2018.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
RESPONSÁVEL(S) : FABIANA ROSÁRIA VELHO DA SILVA TERRA, ALVARO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA, TADEU CARDOSO DA
PERCIÚNCULA E ROGER LEMOS DA SILVA (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
Vistos, etc.
Diante do narrado na certidão de folha 95, determino a compensação do valor pago a mais a título de multa no principal da quinta e última
parcela, que ainda falta ser paga, já que também foi informado que não houve sua retirada até o momento. A quinta parcela com o valor
correto deverá ter vencimento no dia 15/10/2019.
Diligências legais.
Mostardas, 30 de setembro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE
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146ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-89.2019.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Liberato Salzano
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP)(Adv(s) Osmar Rodrigues Vieira - OAB/RS 77871)
RESPONSÁVEL(S) : ADIR DURANTE E MOACIR ANTONIO BONADEO(Adv(s) Osmar Rodrigues Vieira - OAB/RS 77871)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Processo de Prestação de Contas Partidárias Anuais do exercício de 2018, apresentadas pelo PROGRESSISTAS - PP, do
município de Liberato Salzano/RS, conforme art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas foram apresentadas no dia 23 de julho de 2019, em caráter intempestivo.
Após publicação de edital (fl. 61) e decurso do prazo legal sem manifestação, foi expedido o Exame da prestação de Contas (fl. 71/72), o qual
não encontrou falhas na prestação de contas.
Na sequência, o órgão técnico emitiu Parecer Conclusivo (fl. 73/73v), entendendo pela regularidade e aprovação das contas com ressalvas,
haja vista não ter sido observada a existência de impropriedades e irregularidades, mas as contas terem sido entregues intempestivamente.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 75/75v) na mesma direção, opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relato.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo PROGRESSISTAS - PP, do município de Liberato Salzano/RS, referentes ao exercício
2018.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE
nº 23.546/2017, inclusive instrumento de mandato para constituição de advogado, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu
presidente quanto por seu tesoureiro e contador habilitados.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se não existir impropriedades ou irregularidades nas mesmas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, diante da intempestividade, acompanhando o relatório
conclusivo.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, face a análise técnica e parecer Ministerial, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
PROGRESSISTAS - PP, do município de Liberato Salzano/RS, referentes ao exercício 2018, com fulcro no art. 46, inciso II, da Resolução TSE
nº 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.
Publique-se.
Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Constantina, 27 de setembro de 2019
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE

155ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 29/2019 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-64.2019.6.21.0155
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de
Contas - De Exercício Financeiro - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jóia
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO KERN FARIA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - JÓIA
RESPONSÁVEL(S) : ANGELITA TATIANE SILVA DOS SANTOS PERIN E GILDO LUIS PADILHA DE LIMA - Advogado - Ubirajara Machado
Teixeira - OAB/RS 114.129.
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL – EXERCÍCIO 2018 - apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT – de
Jóia/RS.
A apresentação das contas é intempestiva (fl. 12).
Foi publicado o edital de prestação de contas, dando publicidade à apresentação das contas, e não houve impugnações (fl. 48 v).
O examinador das contas designado por este juízo constata, em seu parecer conclusivo, a ausência de irregularidades, concluindo pela
aprovação das mesmas (fls. 49 e v.).
Com vista, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral que sejam aprovadas as contas prestadas (fl. 51 ).
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Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE n. 23.464/2015.
Lei n. 9.096/1995 (com alterações da Lei n. 13.165/2015)
Art 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
(...)
III - relatório financeiro com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas é intempestiva, apresentada após as notificações fls. 07 à 11, e foi instruída com os demonstrativos e demais
documentos arrolados no art. 29 da Resolução TSE n. 23.464/2015. Os demonstrativos apresentados retratam a movimentação financeira do
partido, estando suas peças devidamente assinadas.
Não foram encontradas impropriedades ou irregularidades nas contas, conforme apontado pelo parecer conclusivo.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, acolho o parecer do MPE e JULGO REGULARES E APROVADAS AS CONTAS apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores -PT
– de Jóia, relativas ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, I da Res. TSE 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Não havendo recursos, arquive-se.
Dil.
Augusto Pestana, 01 de outubro de 2019
RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral da 155ª ZE

156ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 156 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 50-88.2019.6.21.0156
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÃO 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmares do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
CANDIDATO(S) : RODRIGO FAGUNDES DE CASTILHOS (ADV(S) POLON BACKES DE OLIVEIRA-OAB 100008)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador RODRIGO FAGUNDES DE CASTILHOS do Município de
Palmares do Sul/RS, referente a Eleição Municipal de 2012.
Diante da decisão que julgou não prestadas as contas, aportou requerimento de regularização, que foi autuado conforme preceitua a
Resolução TSE nº 23.376/2012 .
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 038/2019, dando publicidade ao balanço patrimonial e demonstração de resultado, sem impugnações (fl.
40v).
Logo realizada a análise técnica das contas, foi apontada a irregularidade quanto a uma doação no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) sem
identificação, tampouco foi emitido recibo de doação. Expedido Relatório Preliminar de Diligência (fl.41) pela unidade técnica para
manifestação do prestador em 72h e regularmente notificado, quedou inerte.
Sobreveio parecer conclusivo opinando pela sua desaprovação. No mesmo sentido, sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral.
Feito os autos concluso, foi determinado recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, com correção monetária, sob pena de indeferimento do
pedido de regularização.
Com a apresentação da GRU (fl. 50), vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Na análise técnica das contas foram observadas as normas estabelecidas na Resolução TSE n. 23.376/2012.
Quanto ao mérito, examinadas as contas, foram encontradas falhas passiveis de transfigurar em irregularidades, assim entendidas as práticas
de atos que violem a Constituição Federal, bem como as normas legais ou estatutárias que regem as campanhas eleitorais.
Entretanto, a irregularidade apontada no parecer técnico foi corretamente sanada pelo recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, com
correção monetária, sem que houvessem mais impropriedades, irregularidades ou infrações às normas legais e regulamentares, que
culminassem no indeferimento do pedido de regularização das contas.
Registre-se que compete à Justiça Eleitoral julgar pela aprovação das contas quando estiverem regulares, ou seja, ausentes
impropriedades ou irregularidades de qualquer natureza.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do
candidato.
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO das contas prestadas pelo candidato a vereador RODRIGO FAGUNDES DE
CASTILHOS do Município de Palmares do Sul/RS, referente a Eleição Municipal de 2012, com fundamento no artigo 51, da Resolução TSE n.
23.376/2012.
Publique-se.
Registre-se.
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Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Palmares do Sul, 30 de setembro de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 156ª ZE

158ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 017/2019 - 158ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 41-23.2019.6.21.0158
Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU – Órgão Definitivo
ADV.: Daniela Maidana da Silva – OAB/RS 56019
ADV.: Rebeca de Oliveira Lima Monteiro – OAB/RS 401806
Responsáveis: Luis Afonso Martins – Presidente e Regis Batista Ethur - Tesoureiro
ADV.: Daniela Maidana da Silva – OAB/RS 56019
ADV.: Rebeca de Oliveira Lima Monteiro – OAB/RS 401806
Rh.
Defiro o prazo de 10 dias para apresentação dos documentos assinados e do SPED.
Int.
Porto Alegre, 27.09.2019.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral da 158ª ZE.

163ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 014/2019
O (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Carolina |Granzotto, MM Juiz (a) Eleitoral desta 163ª Zona, Circunscrição Eleitoral do estado do
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Mal. Floriano Peixoto,
296, centro, em Rio Grande/RS, 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 1, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente às prestações de
contas anuais- exercício 2018 dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, do seguinte partido político:
Partido PODEMOS- PODE ( Presidente – Sergio Ivan Correa Ribas) e (Adv. Alberto Amaral Alfaro- OAB/RS 12.949/RS).
PRAZO: No prazo 03 (três) dias contados da publicação deste edital, qualquer partido poderá examinar a declaração, com o prazo de 03 (três)
dias para impugná-las, e esta deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou 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.
Rio Grande, 01 de outubro de 2019.
Eu, Giovane Araújo Brandão, Chefe do Cartório da 163ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Carolina Granzotto,
Juiíza Eleitoral da 163ª ZE..

168ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-25.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Faxinalzinho
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMAR KUSZ E VELCI PIRAN (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Fazinalzinho/RS, referente ao exercício financeiro
de 2018.
Realizado o exame preliminar, na forma do que estabelece o artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, e devidamente intimados o órgão
partidário e os responsáveis, sobreveio juntada de documentação complementar (fls. 54-63).
Após publicação de edital e decurso do prazo legal, a unidade técnica expediu Relatório de Exame de Contas, apontando irregularidades –
recebimento de recursos de origem não identificada (fls. 76-77).
O partido, intimado, não se manifestou.
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Foi emitido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas, apontando a existência de recursos de origem não identificada (fls. 86-89).
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se pela desaprovação das contas (fl. 91).
Intimados por meio de Nota de Expediente, publicada na pagina 69, da edição 165 do Dejers (fl. 96), o partido e os responsáveis apresentaram
defesa e juntaram prestação de contas retificadora (fls. 98-121).
Sobreveio manifestação da Unidade Técnica sobre os documentos juntados pela agremiação partidária e seu impacto em relação às
irregularidades anteriormente indicadas, nos termos do artigo 40, da Resolução TSE n. 23.546/2017, no sentido de que se mantiveram as
irregularidades apontadas no exame das contas.
Aberto prazo comum para apresentação de alegações finais, decorrido sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Brevemente relatado. Decido.
Trata-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores - PT, do Município de Faxinalzinho/RS.
Registre-se que a prestação de contas apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados
na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro e contador
habilitado.
Consigna-se que o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores do Município de Faxinalzinho recebeu, no exercício em análise, conforme
parecer conclusivo da unidade técnica, recursos de origem não identificada, impedindo o efetivo controle desta Justiça Eleitoral, o que enseja a
desaprovação das contas e devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Em que pese o partido e os responsáveis terem apontado no demonstrativo de contribuições financeiras recebidas a origem dos valores, isso
não é o suficiente para identificação do real doador.
Com efeito, a identificação do partido como doador/contribuinte no extrato bancário não é informação válida, visto que inviabiliza a
identificação da real origem do recurso (doador originário), considerando-se o valor apontado no exame das contas, de R$ 260,08 como
recursos de origem não identificada.
A identificação do doador deve ocorrer de acordo com a legislação eleitoral, Resolução TSE 23.546/2017, nos seguintes termos:
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual ou distrital, municipal e
zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do artido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096/1995, 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 9.096/1995, art. 39, § 3º).
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º 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.
Importante destacar que da movimentação financeira declarada, 100% dos recursos são oriundos de fonte não identificada. Deste modo, fica o
exame das contas prejudicado e a Justiça Eleitoral impedida de efetivamente avaliar a origem e o destino dos valores arrecadados pelo
partido, o que demonstra a contrariedade do Partido dos Trabalhadores na observância das normas legais, levando à inevitável desaprovação
das contas, com fulcro no artigo 46, III, “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Da mesma forma, a necessidade de suspensão do recebimento de recursos do fundo partidário, conforme determina o artigo 36, II, da Lei n.
9.096/95 e 47, II, da Resolução TSE n. 23.546/17, até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral.
Por fim, em face do disposto nos artigos 37, “caput”, da Lei n. 9.096/95 e 49 da Resolução TSE n. 23.546/2017, a devolução dos valores
irregulares, acrescido de multa de 20%, porquanto a fração proveniente de fonte não identificada, no caso, é substancial no seio do total
observado na prestação de contas.
ISSO POSTO, com assento no artigo 46, III, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido dos
Trabalhadores do Município de Faxinalzinho – RS, referentes ao exercício de 2018, razão pela qual DETERMINO lhe seja obstacularizado o
repasse de recursos do fundo partidário, até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral, assim como seja
levada a efeito a devolução do valor de R$ 260,08 ao Tesouro Nacional, acrescido de multa de 20%, nos termos do art. 49, “caput”, Resolução
23.546/2017.
Intimem-se os órgãos partidários hierarquicamente superiores para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
a) procedam, 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. 23.546/2017;
b) destinem a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) juntem aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
d) informem, nos autos da Prestação de Contas 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$ 260,08, acrescido da multa imposta,
devidamente corrigido pela SELIC desde o recebimento dos valores, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.546/2017, art. 49, § 3º, IV e 60, I, “b”, e III, “b”).
Transcorrido o prazo do inciso I, alínea b, do art. 60 da Res. TSE n. 23.546/2017 sem que tenham sido recolhidos os valores devidos,
certifique-se o transcurso do prazo e encaminhe-se os autos à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para
que se promovam as medidas cabíveis visando à execução do título judicial (Res. TSE n. 23.546/2017, art. 61).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado e cumpridas as determinações supra, arquive-se.
São Valentim, 30 de setembro de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-55.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Faxinalzinho
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
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RESPONSÁVEL(S) : ROSA DE OLIVEIRA E ANILSO JOSÉ DE GOES (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do Município de Fazinalzinho/RS, referente ao
exercício financeiro de 2018.
Realizado o exame preliminar, na forma do que estabelece o artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, e devidamente intimados o órgão
partidário e os responsáveis, sobreveio juntada de documentação complementar (fls. 55-64).
Após publicação de edital e decurso do prazo legal, a unidade técnica expediu Relatório de Exame de Contas, apontando irregularidades –
recebimento de recursos de origem não identificada (fls. 77-78).
O partido, intimado, não se manifestou.
Foi emitido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas, apontando a existência de recursos de origem não identificada (fls. 88-92).
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se pela desaprovação das contas (fl. 94).
Intimados por meio de Nota de Expediente, publicada na pagina 70, da edição 165 do Dejers (fl. 99), o partido e os responsáveis apresentaram
defesa e juntaram prestação de contas retificadora (fls. 101-123).
Sobreveio manifestação da Unidade Técnica sobre os documentos juntados pela agremiação partidária e seu impacto em relação às
irregularidades anteriormente indicadas (fls. 129-130), nos termos do artigo 40, da Resolução TSE n. 23.546/2017, no sentido de que foram
sanadas as irregularidades apontadas no exame das contas.
Aberto prazo comum para apresentação de alegações finais, decorrido sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Brevemente relatado. Decido.
Trata-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do Município de Faxinalzinho/RS.
Registre-se que a prestação de contas apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados
na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro e contador
habilitado.
Consigna-se que o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira do Município de Faxinalzinho recebeu, no exercício em
análise, conforme parecer conclusivo da unidade técnica, recursos de origem não identificada, na medida em que, pela análise dos extratos
bancários do Partido em exame, verificou-se divergência entre a identificação constante no Demonstrativo de Contribuições Recebidas (fls. 39)
e os créditos identificados nos extratos bancários (fls. 75), alcançando o montante de R$ 335,00.
No entanto, tal irregularidade restou sanada com a devida identificação da origem dos recursos, no total de R$ 335,00.
Por fim, consigna-se que os doadores não se enquadram em hipótese de fonte vedada.
Considerando a Informação da Unidade Técnica, o Parecer do Ministério Público Eleitoral e a inexistência de qualquer irregularidade relativa
às vedações contidas no art. 31 da Lei n.º 9.096/95, julgo APROVADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de
Faxinalzinho/RS, relativas ao exercício de 2018, nos termos do artigo 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
São Valentim, 30 de setembro de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 168 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-92.2019.6.21.0168
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Faxinalzinho
JUIZ ELEITORAL: EDUARDO MARRONI GABRIEL
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
RESPONSÁVEL(S) : JULIO CESAR PIRES LUZ E VILSON ADEMAR CONFORTIN (ADV(S) ROSAURA AYRES TORRES-OAB 68937)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista – PDT do Município de Fazinalzinho/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
Realizado o exame preliminar, na forma do que estabelece o artigo 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, e devidamente intimados o órgão
partidário e os responsáveis, sobreveio juntada de documentação complementar (fls. 55-64).
Após publicação de edital e decurso do prazo legal, a unidade técnica expediu Relatório de Exame de Contas, apontando irregularidades –
recebimento de recursos de origem não identificada (fls. 77-79).
O partido, intimado, não se manifestou.
Foi emitido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas, apontando a existência de recursos de origem não identificada (fls. 89-93).
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se pela desaprovação das contas (fl. 95).
Intimados por meio de Nota de Expediente, publicada na pagina 69, da edição 165 do Dejers (fl. 100), o partido e os responsáveis
apresentaram defesa e juntaram prestação de contas retificadora (fls. 102-124).
Sobreveio manifestação da Unidade Técnica sobre os documentos juntados pela agremiação partidária e seu impacto em relação às
irregularidades anteriormente indicadas (fls. 130-132), nos termos do artigo 40, da Resolução TSE n. 23.546/2017, no sentido de que foram
sanadas as irregularidades apontadas no exame das contas.
Aberto prazo comum para apresentação de alegações finais, decorrido sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Brevemente relatado. Decido.
Trata-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de Faxinalzinho/RS.
Registre-se que a prestação de contas apresentada de forma tempestiva pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados
na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro e contador
habilitado.

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, Quarta-feira, 02 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 184, Página: 20

Consigna-se que o Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista do Município de Faxinalzinho recebeu, no exercício em análise,
conforme parecer conclusivo da unidade técnica, recursos de origem não identificada, na medida em que, pela análise dos extratos bancários
do Partido em exame, verificou-se divergência entre a identificação constante no Demonstrativo de Contribuições Recebidas (fls. 36) e os
créditos identificados nos extratos bancários (fls. 75), alcançando o montante de R$ 375,50.
No entanto, tal irregularidade restou sanada com a apresentação de defesa e juntada de comprovantes com a devida identificação da origem
dos recursos, no total de R$ 375,50.
Por fim, consigna-se que os doadores não se enquadram em hipótese de fonte vedada.
Considerando a Informação da Unidade Técnica, o Parecer do Ministério Público Eleitoral e a inexistência de qualquer irregularidade relativa
às vedações contidas no art. 31 da Lei n.º 9.096/95, julgo APROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT de
Faxinalzinho/RS, relativas ao exercício de 2018, nos termos do artigo 46, inciso I, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
São Valentim, 30 de setembro de 2019
EDUARDO MARRONI GABRIEL
Juiz Eleitoral da 168ª ZE

172ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-27.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB - NOVO HAMBURGO/RS (ADV(S) MARA ELIANE PERUFFO DA SILVEIRAOAB 105408)
RESPONSÁVEL(S) : FÁBIO FERNANDO FLORES E ERNANI GALVÃO IGNÁCIO (ADV(S) MARA ELIANE PERUFFO DA SILVEIRA-OAB
105408)
Vistos, etc
Trata-se de examinar a prestação de contas do Partido Comunista do Brasil – PCdoB (Diretório de Novo Hamburgo), concernente ao exercício
de 2018.
Determinada a publicação do edital de que trata o art. 748, I, da CNJE (fl. 66), que foi expedido e publicado no órgão oficial (fls. 68-71), não
houve impugnação (fl. 75).
O Sr. Analista , em parecer preliminar, constatou a ausência do demonstrativo de fluxo de caixa (fl. 80).
Juntadas demonstrações de fluxo de caixa (fls. 88-89).
Sobreveio parecer com pedido de diligências (fl. 94).
Aporta nota explicativa do partido (fls. 102-103).
Parecer conclusivo (fls. 108-109).
O Ministério Público Eleitoral lança parecer pela aprovação das contas, com recomendação (fl. 117 e verso).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de prestação de contas do Partido Comunista do Brasil – PCdoB (Diretório de Novo Hamburgo), referente ao exercício de 2018.
A matéria atinente às finanças e à contabilidade dos partidos políticos vem disciplinada, em primeiro plano, pela Lei Federal n. 9.096/95, que
assim dispõe:
Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.
(...)
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
(...)
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a
observação das seguintes normas:
I - obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais;
(...)
III - relatório financeiro, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
§ 2º Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de
Contas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário.
Submetida a prestação de contas e documentos que a acompanham ao Sr. Analista, esse ponderou e concluiu:
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Este Cartório Eleitoral procedeu ao exame da prestação de contas com base na Lei 9.096/95, na Resolução TSE n. 23.546/2017, e demais
normativos aplicáveis aos partidos políticos. Da análise da prestação de contas, constatou-se:
a) valor total das receitas do órgão partidário:
Financeiras: R$675,80
Estimáveis: R$965,17
b) valor total dos gastos do órgão partidário:
Financeiros: R$779,68
Estimáveis: R$965,17
A apresentação do extrato bancário de janeiro de 2019 (fl. 103) esclarece o questionamento apontado no parecer de fl. 94.
Já em relação ao Demonstrativo de Obrigações a Pagar, este deve informar detalhadamente todo o passivo e não apenas as obrigações
assumidas no exercício em exame, diferentemente da exposição do partido na Nota Explicativa de fl. 102.
Desse modo, mesmo que devidamente lançadas nos respetivos exercícios (anteriores), não tendo sido pagas as obrigações até a data do
encerramento do exercício em exame, devem ser informadas como obrigações a pagar em 31/12/2018 e repetida a cada final de exercício no
citado demonstrativo enquanto fizerem parte do passivo. Esclarece-se que o Demonstrativo de Obrigações a Pagar vista justamente a detalhar
as dívidas de curto e de longo prazo, apresentadas de forma sintética no Balanço Patrimonial.
No entanto, tendo sido verificada a regularidade da arrecadação e da aplicação dos recursos financeiros e estimáveis em dinheiro, a
impropriedade é formalidade que não interfere na lisura da prestação de contas, não merecendo sequer uma ressalva.
Embora a regularidade das contas, oportuna a advertência feita pelo Sr. Analista e apoiada pelo Ministério Púb,ico Eleitoral, no sentido de que
seja corrigidas nas prestações de contas futuras.
Destarte, estando regulares, a consequência é a aprovação das contas prestadas, forte na regra do art. 46, I, da Resolução n. 23.546/2017, do
TSE, assim prevista:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
Ante o exposto, julgo aprovadas as contas do Partido Comunista do Brasil – PCdoB (Diretório de Novo Hamburgo), referente ao
exercício de 2018, forte na Lei Federal n. 9.096/95, e no inciso II do art. 46, da Res. TSE n. 23.546/2017, com a recomendação de correção
do procedimentos nas futuras prestações de contas, nos termos do parecer técnico.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Novo Hamburgo, 27 de setembro de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 078/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-05.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GABRIELA PIARDI DOS SANTOS-OAB 49.678)
RESPONSÁVEL(S) : CLARITA SILVA DE SOUZA E CLERIS DE FATIMA CAVALHEIRO BRIZOLA (ADV(S) GABRIELA PIARDI DOS
SANTOS-OAB 49.678)
Vistos, etc
Trata-se de examinar a prestação de contas do Partido dos Trabalhadores – PT (Diretório de Novo Hamburgo), concernente ao exercício de
2018.
Determinada a publicação do edital de que trata o art. 748, I, da CNJE (fl. 249), que foi expedido e publicado no órgão oficial (fls. 251-252), não
houve impugnação (fl. 260).
O Sr. Analista , em parecer preliminar, referiu a ausência do demonstrativo do fluxo de caixa (fl. 265).
Determinada a complementação, aporta manifestação do partido acompanhada de documentos (fls. 275-276).
Sobrevém parecer para diligências (fl. 281).
Manifestação do PT com documentos (fls. 305-312).
Aceito pedido de reconsideração de juntada intempestiva de documentos (fl. 313).
Parecer conclusivo (fls. 319-322).
O Ministério Público Eleitoral lança parecer pela aprovação das contas (fls. 330 e verso).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores – PT (Diretório de Novo Hamburgo), referente ao exercício de 2018.
A matéria atinente às finanças e à contabilidade dos partidos políticos vem disciplinada, em primeiro plano, pela Lei Federal n. 9.096/95, que
assim dispõe:
Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.
(...)
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
(...)
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo
atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais,
exigindo a observação das seguintes normas:
I - obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais;
(...)
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III - relatório financeiro, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
§ 2º Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de
Contas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário.
Submetida a prestação de contas e documentos que a acompanham ao Sr. Analista, esse ponderou e concluiu (fls. 319-322):
Da documentação apresentada pôde-se ratificar diretamente a origem de apenas cinco lançamentos dentre os que foram objeto da solicitação,
tendo sido identificado como doador a esfera nacional do partido.
Verificou-se, nesse passo, que é praxe da instituição partidária a centralização dos recebimentos na esfera nacional, com posterior repasse
dos valores às esferas estaduais e municipais já com o desconto de percentual da contribuição ou doação pela esfera centralizadora. Assim,
recebimentos são feitos mediante o pagamentpo de boleto bancário ou outro instrumento similar pelo doador/contribuinte originário.
De nossa parte, mediante circularização, verificou-se que todos os lançamentos questionados tiveram, origem na esfera nacional do partido.
Por conseguinte, passou-se à identificação dos doadores originários, que foram localizados na prestação de contas da esfera nacional do
partido, tendo sido ratificados os lançamentos a débito e os lançamentos a crédito, estes últimos no valor da contribuição do filiado, e os
primeiros no valor do repasse às diferntes esferas do partido.
Outrossim, os extratos digitais enviados pelas instituições fianeiras foram utilizados para a ratificação dos dados prestados pela esfera
nacional. No entanto, verificou-se que nem todas as instituições financeiras os encaminharam ao TSE no prazo e na forma determinados,
tendo ficado parcialmente prejudicada a ratificação das informações prestadas pela esfera nacional.
Nesse passo, a solução seria a verificação dos extratos físicos juntados pela esfera nacional do partido em sua prestação de contas, o que só
seria possível tendo acesso aos autos de mesma espécie junto ao Tribunal Supeior Eleitoral. Claro que essa verificação é feita pelo órgão
responsável pelo julgamento das contas, qual seja, o próprio TSE. Resta claro que o objetivo da zona eleitoral é saber se as contas do partido
foram aprovadas ou desaprovadas que nos daria a certeza da legitiidade das informações prestadas por aquela esfera partidária.
No entato, problemas de cunho técnico não permitiram o acesso ao desfecho do julgamento das contas da esfera nacional do partido.
Por outro lado, o fato de se ter conseguido ratificar a legitimidade de grande percentual dos doadores/contribuintes, dou por verificada e
atestada por amostragem a correção, afastando a existência de recursos de origem não identificada. Afinal, não pode o partido ser penalizado
pela ineficiência técnica dos sistemas e procedimentos adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral, seja para justificar a transmissão parcial dos
extratos eletrônicos pelas instituições financeiras sem qualquer penalização, seja para justificar a impossibilidade que ora se apresenta do
acesso ao processo de prestação de contas da esfera nacional. Bem assim, a dúvida advoga em favor do partido.
Por outro lado, não foi verificada qualquer impropriedade ou irregularidade nas contas do partido, não tendo havido, nesse passo, qualquer
notícia de desconformidade, impondo-se a manifestação pela sua aprovação.
Destarte, estando regulares as contas, a consequência é a aprovação, forte na regra do art. 46, I, da Resolução n. 23.546/2017, do TSE, assim
prevista:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
Ante o exposto, julgo aprovadas as contas do Partido dos Trabalhadores – PT (Diretório de Novo Hamburgo), referente ao exercício de
2018, forte na Lei Federal n. 9.096/95, e no inciso I do art. 46, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Novo Hamburgo, 27 de setembro de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 079/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-41.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DANILO OLIVEIRA DA SILVA-OAB 30.042)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO CARLOS LUCAS, PAULA CARINA LIMA, VALDIR ROQUE DALLENOGARE E MARA ELIANE ROCHA DA
COSTA (ADV(S) DANILO OLIVEIRA DA SILVA-OAB 30.042)
Vistos, etc
Trata-se de examinar a prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT (Diretório de Novo Hamburgo), concernente ao
exercício de 2018.
Determinada a publicação do edital de que trata o art. 748, I, da CNJE (fl. 186), que foi expedido e publicado no órgão oficial (fls. 188-190), não
houve impugnação (fl. 203).
O Sr. Analista , em parecer preliminar, afirmou não haver necessidade de complemntação da prestação das contas (fl. 208).
Sobreveio parecer com pedido de diligências (fls. 214-215).
Aporta manifestação do PDT com documentos (fls. 223-233).
Parecer conclusivo (fls. 238-239).
O Ministério Público Eleitoral lança parecer pela aprovação das contas, com ressalvas (fl. 247).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT (Diretório de Novo Hamburgo), referente ao exercício de 2018.
A matéria atinente às finanças e à contabilidade dos partidos políticos vem disciplinada, em primeiro plano, pela Lei Federal n. 9.096/95, que
assim dispõe:
Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.
(...)
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Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
(...)
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo
atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais,
exigindo a observação das seguintes normas:
I - obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais;
(...)
III - relatório financeiro, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;
(...)
§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades
partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a
análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
§ 2º Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de
Contas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário.
Submetida a prestação de contas e documentos que a acompanham ao Sr. Analista, esse ponderou e concluiu:
Este Cartório Eleitoral procedeu ao exame da prestação de contas com base na Lei 9.096/95, na Resolução TSE n. 23.546/2017, e demais
normativos aplicáveis aos partidos políticos. Da análise da prestação de contas, constatou-se:
a) valor total das receitas do órgão partidário:
Financeiras: R$14.788,50
Estimáveis: R$0,00
b) valor total dos gastos do órgão partidário:
Financeiros: R$12.543,85
Estimáveis: R$0,00
Solicitada retificação de dados (fl. 218), o partido se manifestou juntando a documentação solicitada e prestando esclarecimentos (fls.
218/233). Da análise, restou verificada a regularidade da prestação de contas, remanescendo apenas a intempestividade de sua apresentação,
esta insanável e merecedora de mera ressalva.
Destarte, estando regulares as contas, embora a intempestividade, a consequência é a aprovação com ressalvas das contas prestadas, forte
na regra do art. 46, II, da Resolução n. 23.546/2017, do TSE, assim prevista:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes.
Ante o exposto, julgo aprovadas, com ressalvas, as contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT (Diretório de Novo Hamburgo),
referente ao exercício de 2018, forte na Lei Federal n. 9.096/95, e no inciso II do art. 46, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Novo Hamburgo, 27 de setembro de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
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