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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 130/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 07.10.2019 (segunda-feira, às 14:00 horas):
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1) Embargos de Declaração Proc. Classe N. 17374 - Prestação de Contas - de Partido Político - Órgão de
Direção Regional - Eleições 2016. Procedência: D/C. Embargante(s): Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Adv(s) Gustavo Morgental
Soares-OAB OAB/RS 71.228, Jonathan Vargas Figueiredo-OAB OAB/RS 99.590 e Rafael Morgental Soares-OAB OAB/RS 105.182).
Embargado(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 02.10.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603141-57.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603141-57.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SERGIO PANASUK DEPUTADO ESTADUAL, SERGIO PANASUK Advogados do(a)
REQUERENTE: ZILDA INEZ DOS SANTOS COSTA - RS46891 Advogados do(a) REQUERENTE: ZILDA INEZ DOS SANTOS COSTA RS46891
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602625-37.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602625-37.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCIAL LUCAS GUASTUCCI DEPUTADO ESTADUAL, MARCIAL LUCAS GUASTUCCI
Advogado do(a) REQUERENTE: WILBOR DUARTE PINHEIRO - RS104080
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0601958-51.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0601958-51.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA GOVERNADOR, CARLOS ROBERTO DE SOUZA
ROBAINA Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN
VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602068-50.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602068-50.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA DE LOURDES CHRISTOVAO DEPUTADO ESTADUAL, MARIA DE LOURDES
CHRISTOVAO Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIEL SEBOLT QUEVEDO - RS54946
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602847-05.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602847-05.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANDREA SPENCER DA FONTOURA DEPUTADO FEDERAL, ANDREA SPENCER DA
FONTOURA Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA SANTOS DA COSTA - RS107863, JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, FERNANDA
VIEIRA CRUZ - RS101800 Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, BRUNA SANTOS DA COSTA RS107863, FERNANDA VIEIRA CRUZ - RS101800
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602928-51.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602928-51.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RICARDO WAGNER DEPUTADO FEDERAL, RICARDO WAGNER Advogado do(a)
REQUERENTE: TARSIS PAULO ALVES DORNELLES - RS49816 Advogado do(a) REQUERENTE: TARSIS PAULO ALVES DORNELLES RS49816
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602728-44.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602728-44.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MIRIAM MELLO DA COSTA DEPUTADO FEDERAL, MIRIAM MELLO DA COSTA Advogado do(a)
REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602612-38.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602612-38.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 AICARO UMBERTO FERRARI DEPUTADO ESTADUAL, AICARO UMBERTO FERRARI
Advogados do(a) REQUERENTE: CILANA LOLATTO VIECILLI - RS73620, AVELINO BELTRAME - RS17141, VOLNEI PERUZZO - RS77790
Advogados do(a) REQUERENTE: CILANA LOLATTO VIECILLI - RS73620, VOLNEI PERUZZO - RS77790, AVELINO BELTRAME - RS17141
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600324-83.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600324-83.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JORGE LUIZ CUTY DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, JORGE LUIZ CUTY DA SILVA Advogado
do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760 Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0603134-65.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603134-65.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA DA GRACA SESTERHEIM HEURICH DEPUTADO ESTADUAL, MARIA DA GRACA
SESTERHEIM HEURICH Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686 Advogados do(a) REQUERENTE:
LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602295-40.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602295-40.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANO MARQUES DA ROSA DEPUTADO FEDERAL, LUCIANO MARQUES DA ROSA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055 Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602322-23.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602322-23.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 TIAGO FLORES PROCOPIO DEPUTADO FEDERAL, TIAGO FLORES PROCOPIO Advogado
do(a) REQUERENTE: BRUNO IRION COLETTO - RS79274 Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO IRION COLETTO - RS79274
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603103-45.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603103-45.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CATIA CRISTINA COLOMBO DE BORBA DEPUTADO ESTADUAL, CATIA CRISTINA COLOMBO
DE BORBA Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA
DEBOM - RS108686
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603049-79.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603049-79.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAQUEL DE PAULA VIEIRA DEPUTADO FEDERAL, RAQUEL DE PAULA VIEIRA Advogado
do(a) REQUERENTE: PAULA MEDEIROS - RS70934 Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA MEDEIROS - RS70934
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602038-15.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602038-15.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MOISES DA SILVA BARBOZA DEPUTADO FEDERAL, MOISES DA SILVA BARBOZA Advogado
do(a) REQUERENTE: LILIANI ADAMI CAFRUNI - RS75880 Advogado do(a) REQUERENTE: LILIANI ADAMI CAFRUNI - RS75880
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De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602650-50.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602650-50.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIO ROBERTO SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, MARIO ROBERTO SILVEIRA Advogado
do(a) REQUERENTE: JANAINA DA ROSA - RS096748 Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA DA ROSA - RS096748
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602475-56.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602475-56.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES DEPUTADO ESTADUAL, LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES
Advogado do(a) REQUERENTE: MAREANA DE SOUZA LIMA - RS101281 Advogado do(a) REQUERENTE: MAREANA DE SOUZA LIMA RS101281
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602802-98.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602802-98.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDISON RAUPP DEPUTADO ESTADUAL, EDISON RAUPP Advogados do(a) REQUERENTE:
THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660, LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740 Advogados do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ
PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603009-97.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603009-97.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES GOVERNADOR, JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES Advogado
do(a) REQUERENTE: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - SP401806 Advogados do(a) REQUERENTE: REBECA DE OLIVEIRA LIMA
MONTEIRO - SP401806
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0601987-04.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0601987-04.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 GERMANO CABRERA MENDES DEPUTADO ESTADUAL, GERMANO CABRERA MENDES
Advogados do(a) REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238 Advogados do(a)
REQUERENTE: ROMEU VAZ PINTO NETO - RS111004, JULYANA VAZ PINTO - RS80238
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602887-84.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602887-84.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEX LUIS DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, ALEX LUIS DE SOUZA Advogado do(a)
REQUERENTE: VINICIUS FELIPPE - RS93503 Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIUS FELIPPE - RS93503
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
PROCESSO 0602707-68.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602707-68.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 NILSON RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, NILSON RICARDO
ALMEIDA DOS SANTOS Advogados do(a) REQUERENTE: IVONE PALAVER - RS26846, RODRIGO PALAVER FERNANDES - RS102386
Advogados do(a) REQUERENTE: IVONE PALAVER - RS26846, RODRIGO PALAVER FERNANDES - RS102386
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603097-38.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603097-38.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 BELANIR FATIMA ZANIN DEPUTADO ESTADUAL, BELANIR FATIMA ZANIN Advogados do(a)
REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603109-52.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603109-52.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 FRANCISCO ALVES DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, FRANCISCO ALVES DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM RS108686
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602982-17.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602982-17.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 FABIANE KREPS FERREIRA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL, FABIANE KREPS FERREIRA
MARTINS Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760 Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO RS048760
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603095-68.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603095-68.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 AROLDO MEDINA DEPUTADO ESTADUAL, AROLDO MEDINA Advogados do(a)
REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
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De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
PROCESSO 0603100-90.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603100-90.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLEBER GIOVANE SILVEIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, CLEBER GIOVANE SILVEIRA
DA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA
DEBOM - RS108686
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602817-67.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602817-67.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS NILO COELHO PINTOS DEPUTADO FEDERAL, CARLOS NILO COELHO PINTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA VITÓRIA VIEIRA GONÇALVES LA REGINA NORMEY - RS112047 Advogado do(a) REQUERENTE:
MARIA VITÓRIA VIEIRA GONÇALVES LA REGINA NORMEY - RS112047
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602934-58.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602934-58.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 VILMAR ALCENO FANK DEPUTADO FEDERAL, VILMAR ALCENO FANK Advogados do(a)
REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692 Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO
MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0601962-88.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0601962-88.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 DILTO MARQUES NUNES DEPUTADO FEDERAL, DILTO MARQUES NUNES Advogado do(a)
REQUERENTE: MAURICIO COUSANDIER DORNELES - RS57115 Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO COUSANDIER DORNELES
- RS57115
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/10/2019, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 2 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.

Despachos
PROCESSO 0602614-08.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602614-08.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARINE FRASSONI SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, CARINE FRASSONI SILVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO VARES NETO - RS9380
Vistos em gabinete.
Houve a apresentação de prestação de contas retificadora na data de 22.07.19 - portanto antes da juntada, aos autos, do parecer conclusivo,
ocorrido em 26.07.19.
Dada a peculiaridade da situação, em respeito ao direito de defesa e obediência ao princípio da não-surpresa, retornem os autos à Secretaria
de Controle Interno e Auditoria, para que emita novo laudo, desta feita considerando-se a documentação juntada pela candidata.
Após, remetam-se os autos diretamente à Procuradoria Regional Eleitoral.
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Porto Alegre, 01 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER,
Relator.
PROCESSO 0602793-39.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602793-39.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDUARDO RAFAEL VIERA OLIVERA DEPUTADO ESTADUAL, EDUARDO RAFAEL VIERA OLIVERA
Advogados do(a) REQUERENTE: EDSON LUIS LEITES PEROCHEIN - RS028991, EDUARDO RAFAEL VIERA OLIVERA - RS61331
Vistos.
A Secretaria de Controle Interno e Auditoria procedeu ao exame técnico das contas de campanha de EDUARDO RAFAEL VIERA OLIVERA,
tendo realizado diversos apontamentos.
Analisando o item 4 do parecer técnico conclusivo, consta a seguinte tabela com informações sobre a movimentação bancária do candidato, as
quais não teriam sido declaradas na prestação de contas (Id. 4114483):

Verificando os extratos bancários disponibilizados pelo TSE, contudo, na conta n. 610794908 do candidato, relativamente à data de 13.09.2018
e 14.09.2018, constatam-se os seguintes créditos:

Não consta, pois, no dia 13.09.2018, o crédito informado pela SCI, no valor de R$ 204,71.
Observo, de outra banda, que, conforme quadro abaixo, restou creditado na conta-corrente em tela, no dia 06.11.2018, o valor de R$ 204,71,
mas que não se trata de depósito em dinheiro, já que foi decorrente de transferência bancária, a par de o CPF do doador também não coincidir
com aquele que restou informado pela SCI:

Diante do exposto, converto o julgamento em diligência, para determinar a remessa do feito à Secretaria de Controle Interno e Auditoria, de
modo a que esclareça a aparente divergência retromencionada e, caso procedente, emita novo parecer conclusivo, sendo posteriormente dada
nova vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
Não se tratando de erro, retornem conclusos, com os devidos esclarecimentos.
Diligências legais.
Porto Alegre, 30 de setembro de 2019.
Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
Relator.
PROCESSO 0603637-86.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603637-86.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE SOUZA DE BRITO, ELEICAO 2018 JOSE ALEXANDRE SOUZA DE BRITO DEPUTADO ESTADUAL
Vistos em gabinete.
Considerando a informação dos Correios (ID 3180433), repita-se o ato por oficial de justiça, no endereço informado pelo prestador no momento
do requerimento de registro de candidatura.
Caso infrutífera tal diligência, expeça-se edital.
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Após o cumprimento e, mantendo-se a irregularidade na representação processual por falta de constituição de advogado, abra-se vista à
Procuradoria Regional Eleitoral para nova manifestação, nos termos do art. 52, § 6º, inc. VI, da Resolução TSE n. 23.553/17, que regulamenta
o art. 30, inc. IV, da Lei n. 9.504/97, conforme já advertido na decisão ID 2637533.
Publique-se.
Porto Alegre, 01 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER,
Relator.
PROCESSO 0602015-69.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602015-69.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLAUDIO RENATO DE OLIVEIRA GONCALVES DEPUTADO FEDERAL, CLAUDIO RENATO DE OLIVEIRA
GONCALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Vistos em gabinete.
Trata-se de pedido de concessão de prazo, em decorrência de diligências perante instituição bancária.
Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a apresentação da documentação indicada na petição de ID 4310533.
Intime-se.
Porto Alegre, 01 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO 0602514-53.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602514-53.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC, ROGER ANDRE FIGUEIREDO DA SILVA, LUIZ CARLOS MACHADO
Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA DA ROSA - RS096748
Vistos.
A Secretaria de Controle Interno e Auditoria emitiu laudo pericial apontando falha na prestação de contas do DEMOCRACIA CRISTÃ ¿ DC,
relativamente às Eleições de 2018 (Id. 4306933).
Nesse passo, intime-se a agremiação para se manifestar, apresentando documentos e esclarecimentos aptos a elidir a irregularidade, no prazo
de 3 (três) dias, sob pena de preclusão, na forma do art. 72, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 30 de setembro de 2019.
Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
Relator.
PROCESSO 0600704-09.2019.6.21.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (1320) - Processo nº 0600704-09.2019.6.21.0000 - Esteio - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE ESTEIO
Advogado do(a) RECORRENTE: GETULIO DE FIGUEIREDO SILVA - RS015681
RECORRIDO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
Vistos em gabinete.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo MDB DE ESTEIO.
Levando-se em conta a natureza do débito - originado, no bojo de processo de prestação de contas, a partir da constatação do recebimento de
verbas tidas, pela legislação eleitoral de regência, como de fontes vedadas, remetam-se os presentes autos virtuais à Procuradoria Regional
Eleitoral, nos termos do art. 1.019, inc. III, do CPC.
Após, retornem conclusos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 01 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO 0603195-23.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603195-23.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - 4ª REGIÃO
INTERESSADO: ELEICAO 2018 ALCEU BARBOSA VELHO DEPUTADO FEDERAL, ALCEU BARBOSA VELHO
Advogados do(a) INTERESSADO: GUSTAVO CHIARANI - RS44750, AGENOR BASSO - RS8650, MARINA DEMOLINER BARBOSA RS110129
Vistos em gabinete.
Trata-se de impugnação incidental, no bojo de processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, ID 399533.
O impugnante, ALCEU BARBOSA VELHO, entende, em suma, inexequível o título, ou inexigível a obrigação (art. 525, inc. III, do CPC).
Em prestígio ao direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CF), e com vistas à efetivação da paridade de armas no processo civil (art. 5º,
I, CF), concedo à UNIÃO o prazo de 15 (quinze) dias, para que ofereça resposta à impugnação apresentada por ALCEU BARBOSA VELHO.
Intime-se.
Cumpra-se.
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Porto Alegre, 01 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO 0600470-27.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600470-27.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB, ONEIDER VARGAS DE SOUZA, EDSON MARCOS MACHADO CANABARRO
Vistos em gabinete.
Trata-se de prestação de contas autuada ex oficio em razão da omissão do PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB na apresentação da
contabilidade relativa ao exercício de 2018.
Seja certificado, pela Secretaria Judiciária, o cumprimento da determinação constante no item 3, do despacho datado de 24.06.2019 (ID
3287883).
Após, tendo em vista o disposto no art. 30 da Resolução TSE n. 23.546/17, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria,
para a juntada de:
a) extratos bancários que tenham sido enviados para esta Justiça Eleitoral;
b) informações obtidas perante outros órgãos, sobre eventuais recibos de doação, bem como registros de movimentação de recursos do Fundo
Partidário.
Cumprido, dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral..
Porto Alegre, 01 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER,
Relator.
PROCESSO 0600552-58.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600552-58.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PATRIOTA - PATRI, BERNARDO SANTORO PINTO MACHADO, GILBERT DA SILVA MUNHOZ, CAIO FLAVIO QUADROS
DOS SANTOS, PAULO RICARDO ACCINELLI
Vistos em gabinete.
Trata-se de prestação de contas autuada ex oficio em razão da omissão do PATRIOTA - PATRI na apresentação da contabilidade relativa ao
exercício de 2018.
Seja certificado, pela Secretaria Judiciária, o cumprimento da determinação constante no item 3, do despacho datado de 24.06.2019 (ID
3634233).
Após, tendo em vista o disposto no art. 30 da Resolução TSE n. 23.546/17, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria,
para a juntada de:
a) extratos bancários que tenham sido enviados para esta Justiça Eleitoral;
b) informações obtidas perante outros órgãos, sobre eventuais recibos de doação, bem como registros de movimentação de recursos do Fundo
Partidário.
Cumprido, dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Porto Alegre, 01 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER,
Relator.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA P N. 244, DE 01 DE OUTUBRO 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 Adriana Spilki, Analista Judiciária, Área Administrativa, para a Função Comissionada de Assistente I (FC-1) da
Presidência, para o desenvolvimento do Projeto Sustentabilidade e Inclusão nas Eleições 2020, no período de 01-10-2019 a 19-12-2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Atos da Secretaria
Despachos
PROCESSO 0602634-96.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602634-96.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ PARTES:REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRA REGINA DINIZ DEPUTADO ESTADUAL, SANDRA REGINA
DINIZ
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Advogados do(a) REQUERENTE: MANOEL ANTONIO PINHEIRO FILHO - RS75695, EDUARDO AMARO NUNES - RS90395, PEDRO LUIS
DA SILVA PINTO - RS51213Advogados do(a) REQUERENTE: EDUARDO AMARO NUNES - RS90395, MANOEL ANTONIO PINHEIRO
FILHO - RS75695, PEDRO LUIS DA SILVA PINTO - RS51213 Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRA REGINA DINIZ DEPUTADO ESTADUAL, SANDRA REGINA DINIZ
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 4307333, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 1 de outubro de 2019.
TASSIANA ALCOFORADO DINIZ SKRSYPCSAK, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 738-35.2016.6.21.0001
REPRESENTAÇÃO - EXECUÇÃO - DE MULTA ELEITORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
REPRESENTANTE(S) : COLIGAÇÃO PORTO ALEGRE PRA FRENTE (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, EVERSON
ALVES DOS SANTOS-OAB 104318, FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES-OAB 20738, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB
48799, ISABELLA MAIA KOTSIFAS-OAB 80873, LUANA ANGÉLICA DA ROSA NUNES-OAB 83164, LUIZ EDUARDO PICCININ-OAB 58101,
LUIZ FERNANDO PEREIRA-OAB 22076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK-OAB 62051, RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ-OAB
43259 E ROBERTA ALVES PINTO GUIMARÃES-OAB 73415)
REPRESENTADO(S) : DEMOCRATAS - DIRETÓRIO MUNICIPAL (INTEGRANTE DA COLIGAÇÃO ABRAÇANDO PORTO ALEGRE) (ADV(S)
ANTONIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS-OAB 38343), JOSÉ ALBERTO REUS FORTUNATI (ADV(S) CRISTIANE DA COSTA NERYOAB 40463, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740 E THIAGO OBERDAN DE GOES-OAB 94660), JULIANA BRIZOLA (ADV(S) JONATAS
OURIQUES DA SILVA-OAB 69839, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740, MILTON CAVA CORRÊA-OAB 33654, MARCOS LOPES DE
ALMEIDA AJNHORN-OAB 71008, MATEUS VIEGAS SCHÖNHOFEN-OAB 68427, PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150 E THIAGO
OBERDAN DE GOES-OAB 94660), COLIGAÇÃO ABRAÇANDO PORTO ALEGRE (MDB, PDT, PROS, PODE, PRTB, PRB, PPS, PSB, PSD,
PATRI, PHS, DEM, REDE E DC) (ADV(S) MILTON CAVA CORRÊA-OAB 33654, MARILUZ COSTA-OAB 103396, MATEUS VIEGAS
SCHÖNHOFEN-OAB 68427 E PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150), SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO (ADV(S) MILTON CAVA
CORRÊA-OAB 33654, MATEUS VIEGAS SCHÖNHOFEN-OAB 68427, PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150, JULIANA BENTO
CUCCHIARELLI-OAB 60641 E VINICIUS GREZELLE-OAB 76302), PATRIOTA - DIRETÓRIO NACIONAL (PARTIDO INTEGRANTE DA
COLIGAÇÃO ABRAÇANDO PORTO ALEGRE) (ADV(S) MARCELO AUGUSTO MELO ROSA DE SOUSA-OAB 113180)
CUMPRA-SE, imediatamente e na íntegra, a decisão de fl. 778 e verso.]
Prossiga-se.
Porto Alegre, 01 de outubro de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 23-56.2017.6.21.0001
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Divulgação de Propaganda Eleitoral no Dia da Eleição - propaganda boca de urna - PEDIDO DE
CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : JADERSON AUGUSTINY GUTERRES DOS SANTOS (ADV(S) DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO-OAB 00000000)
Dê-se baixa e arquive-se.
Porto Alegre, 01 de outubro de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE
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4ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-68.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Selbach
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS
RESPONSÁVEL(S) : AMAURI GARZELLA E JOSÉ RENATO ANTUNES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de processo de omissão no dever de prestar contas do Democratas (DEM), do Município de Selbach/RS, relativas ao exercício de
2018.
Informou o Cartório Eleitoral (fl. 02) a realização da notificação pessoal do Presidente, Amauri Garzella, responsável pelo exercício de 2018 e
do próprio Diretório Municipal.
Foi determinada, inicialmente, à fl. 03, expedição de cartas aos Diretórios Estadual e Nacional, determinando a imediata suspensão do repasse
de cotas do Fundo Partidário, bem como autuado o processo de Prestação de Contas em nome do órgão partidário e dos responsáveis pela
agremiação partidária municipal no exercício de 2018.
Tendo em vista que a notificação do Tesoureiro, José Renato Antunes da Silva, restou cumpridas negativas, foi determinada a renovação da
notificação, com expedição de Carta Precatória (fl. 13). A Carta Precatória retornou com Mandado Cumprido Positivo (fl. 25/26), transcorrendo
o prazo legal de 72 horas sem que a omissão fosse suprida (fl. 28).
O Diretório Municipal do Democratas e os responsáveis pela agremiação partidária municipal no exercício de 2018 tiveram a revelia decretada
(fl. 30), em analogia ao art. 344 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), conforme arts. 29, XX e 31, II da Resolução TSE n.
23.546/2017.
A serventia cartorária expediu informação e juntou documentos de fls. 32/36.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 38).
Foi concedido o prazo de 3 (três) dias para manifestação dos interessados quanto às informações documentos apresentados no processo (fl.
40). À fl. 42, foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
O Partido e seus responsáveis foram devidamente notificados para apresentar as contas ou justificar a omissão, deixando decorrer o prazo
legal, in albis, sem adotar os procedimentos legais cabíveis. Embora a documentação acostada aos autos demonstre a aparente ausência de
movimentação de recursos financeiros pela agremiação partidária, a Lei 9.096/95 e a Resolução TSE n. 23.546/2017 tornam a prestação de
contas anual obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar
sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício. (art. 28, § 2º da Resolução TSE n. 23.546/2017).
No caso dos autos, mesmo devidamente cientificados de seu dever de apresentar as contas, o Partido Político e seus responsáveis
mantiveram-se inertes, razão pela qual mostra-se imperioso o julgamento das contas como não prestadas.
Ante o exposto, forte no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Democratas (DEM) do
Município de Selbach/RS, relativas ao exercício de 2018, CONDENANDO-O à suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário
enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
De outra sorte, embora o art. 42 da Resolução TSE 23.571/2018 preveja a suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção
municipal, quando não prestadas as contas, deixo de aplicar tal sanção em razão do julgamento do Min. Gilmar Mendes da Medida Cautelar
interposta na ADI n. 6032:
Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999),
para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado,
decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. Comunique-se, com urgência. Na
sequência, inclua-se em pauta imediatamente para o julgamento colegiado do referendo da medida cautelar. Publique-se. Brasília, 16 de maio
de 2019. (grifei)
Ministro GILMAR MENDES Relator
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o repasse
de quotas do Fundo Partidário deverá permanecer suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 48, da Resolução
23.546/2017.
Após cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Cumpra-se.
Espumoso, 01 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-53.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tapera
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM
RESPONSÁVEL(S) : SILMAR RODRIGUES DA SILVA E ADELAR MACHADO
Vistos.
Trata-se de processo de omissão no dever de prestar contas do Democratas (DEM), do Município de Tapera/RS, relativas ao exercício de
2018.
Informou o Cartório Eleitoral (fl. 02) a realização da notificação pessoal do Tesoureiro, Adelar Machado, responsável pelo exercício de 2018.
Foi determinada, inicialmente, à fl. 03, expedição de cartas aos Diretórios Estadual e Nacional, determinando a imediata suspensão do repasse
de cotas do Fundo Partidário, bem como autuado o processo de Prestação de Contas em nome do órgão partidário e dos responsáveis pela
agremiação partidária municipal no exercício de 2018.
Tendo em vista que a notificação do Diretório Municipal e do Presidente, Silmar Rodrigues da Silva, restaram cumpridas negativas, foi
determinada a renovação da notificação, com expedição de Mandado de Citação (fl. 13). O mandado foi cumprido positivo (fls.
16/17), transcorrendo o prazo legal de 72 horas sem que a omissão fosse suprida.
O Diretório Municipal do Democratas e os responsáveis pela agremiação partidária municipal no exercício de 2018 tiveram a revelia decretada
(fl. 20), em analogia ao art. 344 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), conforme arts. 29, XX e 31, II da Resolução TSE n.
23.546/2017.
A serventia cartorária expediu informação e juntou documentos de fls. 22/25.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 27).
Foi concedido o prazo de 3 (três) dias para manifestação dos interessados quanto às informações documentos apresentados no processo (fl.
29). À fl. 31, foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
O Partido e seus responsáveis foram devidamente notificados para apresentar as contas ou justificar a omissão, deixando decorrer o prazo
legal, in albis, sem adotar os procedimentos legais cabíveis. Embora a documentação acostada aos autos demonstre a aparente ausência de
movimentação de recursos financeiros pela agremiação partidária, a Lei 9.096/95 e a Resolução TSE n. 23.546/2017 tornam a prestação de
contas anual obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar
sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício. (art. 28, § 2º da Resolução TSE n. 23.546/2017).
No caso dos autos, mesmo devidamente cientificados de seu dever de apresentar as contas, o Partido Político e seus responsáveis
mantiveram-se inertes, razão pela qual mostra-se imperioso o julgamento das contas como não prestadas.
Ante o exposto, forte no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Democratas (DEM) do
Município de Tapera/RS, relativas ao exercício de 2018, CONDENANDO-O à suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário
enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
De outra sorte, embora o art. 42 da Resolução TSE 23.571/2018 preveja a suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção
municipal, quando não prestadas as contas, deixo de aplicar tal sanção em razão do julgamento do Min. Gilmar Mendes da Medida Cautelar
interposta na ADI n. 6032:
Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999),
para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado,
decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. Comunique-se, com urgência. Na
sequência, inclua-se em pauta imediatamente para o julgamento colegiado do referendo da medida cautelar. Publique-se. Brasília, 16 de maio
de 2019. (grifei)
Ministro GILMAR MENDES Relator
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o repasse
de quotas do Fundo Partidário deverá permanecer suspenso enquanto não prestadas as contas, nos termos do art. 48, da Resolução
23.546/2017.
Após cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Cumpra-se.
Espumoso, 01 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 34-08.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - Requerimento de Regularização de Contas - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : SIDINEI DE SOUZA E LUCIANE PANTZ DE SOUZA (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067)
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Vistos.
Trata-se de Pedido de Regularização de Contas Anual do Partido dos Trabalhadores (PT) de Campos Borges/RS relativo ao exercício de
2017, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada
pelas Resoluções TSE n.º 23.464/15 e n.º 23.546/17, uma vez que as contas do referido exercício foram julgadas Não Prestadas nos autos do
processo PC 30-05.2018.6.21.0004.
Encaminhada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do §3º, art. 28, da Resolução TSE n.º 23.464/15, foi
publicado o Edital n.º 022/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, edição n.º 156, página 08, no dia 22 de agosto de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 45, I da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 19).
A Unidade Técnica, às fls. 20-26, informou a existência de conta-corrente n. 615856901, agência 605, do Banco do Estado do Rio Grande do
Sul, com movimentação financeira em nome do partido, conforme consulta aos extratos eletrônicos disponibilizados pelas instituições
financeiras à Justiça Eleitoral no Sistema de Prestação de Contas Anual (fl. 22). Por outro lado, observou que não há registros de
distribuição de recursos do Fundo Partidário à agremiação municipal, bem como não houve emissão de recibos de doação, embora verificada
a ocorrência de depósitos na conta bancária, o que indicaria o recebimento de doações no exercício financeiro de 2017.
Assim, a Unidade Técnica opinou pela intimação do partido e dos seus responsáveis para que prestassem esclarecimentos.
O Ministério Público Eleitoral à fl. 28 também opinou pela intimação dos interessados.
Ato contínuo, os interessados foram intimados por meio do seu procurador (fl. 31), todavia o prazo transcorreu "in albis" (fl. 32).
É o sucinto relatório.
Passo a decidir.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.464/15 e Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2017.
Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação
de inadimplência, com apresentação de Requerimento de Regularização de Contas, nos termos do art. 59 da Res. TSE 23.546/2017.
O partido se manteve inerte, quando intimado para prestar esclarecimentos acerca da movimentação na conta-corrente n. 615856901, agência
605, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, comprovada nos extratos eletrônicos disponibilizados pelas instituições financeiras à Justiça
Eleitoral (fl. 22). Ou seja, foram realizados depósitos na conta bancária no dia 02/05/2017 no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e no dia
01/08/2017 no valor de R$ 100,00 (cem reais), ambos pelo CPF n. 716.533.170-00.
Do mesmo modo, foram compensados cheques de R$ 60,00 (sessenta reais) em 04/05/2017, R$ 59,20 (cinquenta e nove reais e vinte
centavos) em 08/05/2017 e R$ 59,20 (cinquenta e nove reais e vinte centavos) em 22/05/2017. Ainda, foram descontadas diversas tarifas da
conta bancária do partido, totalizando o valor de R$ 242,45 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
Outrossim, não há informação de registro de emissão de recibos de doação por parte do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores no
ano de 2017, a despeito de terem sido realizados dois depósitos na conta bancária do partido, o que, s.m.j, pressupõe o recebimento de
doações que não foram formalizadas no exercício financeiro em questão.
Estabelece o art. 28 da Res. TSE 23.464/2015:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente
até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§ 1º Os TREs farão publicar até o fim do mês de fevereiro de cada ano a relação dos juízos competentes para o recebimento das contas dos
órgãos municipais e zonais.
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis
em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada
no prazo estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes. (grifos nossos)
[...]
Assim, trata-se de ônus dos partidos políticos a prestação correta das suas contas. Neste viés, somente é possível a apresentação da
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros quando a agremiação não tiver recebido doações nem movimentado
valores na sua conta bancária.
No caso em tela, consoante supramencionado, ocorreram movimentações na conta-corrente do partido no exercício de 2017, o que o obrigava
a prestar as contas por meio do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral, com fulcro no art. 29 da Res. TSE 23.464/2015:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral:
I – comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital;
II – parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas;
III – relação das contas bancárias abertas;
IV – conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado dos respectivos extratos bancários na data de sua
emissão;
V – extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira;
VI – documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da
realização de diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;
VII – cópia da GRU, de que trata o art. 14 desta resolução;
VIII – demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta resolução;
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IX – relação identificando o presidente, o tesoureiro e os responsáveis pela movimentação financeira do partido, bem como os seus substitutos;
X – Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;
XI – Demonstrativo de Doações Recebidas;
XII – Demonstrativo de Obrigações a Pagar;
XIII – Demonstrativo de Dívidas de Campanha;
XIV – Demonstrativo de Receitas e Gastos;
XV – Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos e Diretórios Partidários, identificando
para cada destinatário a origem dos recursos distribuídos;
XVI – Demonstrativo de Contribuições Recebidas;
XVII – Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e os a receber;
XVIII – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
XIX – parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente da fundação mantida pelo partido político;
XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o
patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;
XXI – Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado; e
XXII – notas explicativas.[...]
Ademais, está previsto na Res. TSE 23.464/2015, em seus artigos 11 e 18, que o partido deve emitir os recibos das doações que receber, bem
como comprovar os seus gastos através de documentos idôneos, o que não ocorreu:
Art. 11. Os órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três dias contados do crédito na conta bancária, recibo de
doação para:
I – as doações recebidas de pessoas físicas;
II – as transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro realizadas entre partidos políticos distintos, com a identificação do doador
originário;
III – as transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro realizadas entre níveis de direção partidária do mesmo partido político, com a
identificação do doador originário;
IV – as transferências financeiras de recursos do Fundo Partidário realizadas entre partidos distintos ou entre níveis de direção do mesmo
partido, dispensada a identificação do doador originário.
§ 1º Os recibos devem ser numerados, por partido político, em ordem sequencial e devem ser emitidos a partir da página do Tribunal Superior
Eleitoral na internet.
[...]
§ 7º Aplicam-se às doações de bens estimáveis em dinheiro o disposto neste artigo, observando-se que:
I – o recibo deve ser emitido no prazo de até cinco dias contados da doação e, na hipótese da cessão temporária, do início do recebimento dos
bens e serviços, estipulando-se o valor estimável em dinheiro pelo período pactuado, computando-se o primeiro mês; e
II – na hipótese de o período de cessão temporária ultrapassar o mês em que iniciado o recebimento do bem ou serviço, o partido deve ser,
enquanto a cessão persistir, emitir mensalmente novos recibos até o 5º (quinto) dia do mês subsequente.
[...]
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput deste artigo, a Justiça Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto,
qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I – contrato;
II – comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III – comprovante bancário de pagamento; ou
IV – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prest
[...]
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19 desta resolução.ação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...]
Salienta-se que somente com a realização da prestação de contas através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral é
possível averiguar a real movimentação financeira e patrimonial do partido.
Logo, diante da inadequada apresentação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, bem como da inércia no atendimento
das intimações, não há como atestar a regularidade das contas.
Sabe-se que as exigências previstas nas legislações não são gratuitas, pois constituem instrumentos que viabilizam o emprego dos
procedimentos técnicos de exame da contabilidade pela Justiça Eleitoral, em seu papel fiscalizatório, quando necessita colher dados para
embasar de forma segura suas decisões.
Dessa forma, diante da inércia da agremiação partidária e das irregularidades destacadas, entendo que o Requerimento de Regularização de
Contas relativo ao exercício de 2017 não possui o condão de sanar a inadimplência do partido, haja vista que não foram obedecidas as
Resoluções TSE nº 23.464/2015 e 23.546/2017.
Ante o exposto, forte no art. 45, inciso VIII, alínea"c" c/c art. 46, inciso IV, alínea"b" e art. 59, todos da Res. TSE 23.546/2017, permanecem
IRREGULARES as contas do Partido dos Trabalhadores (PT) de Campos Borges/RS, relativas ao exercício de 2017, devendo ser mantidas as
suspensões e penalidades aplicadas na sentença do processo PC 30-05.2018.6.21.0004.
Além disso, uma vez que a declaração apresentada pelo partido não retrata a verdade, intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral,
nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea "c" da Res. TSE nº 23.546/2017, para que apure eventual prática de crime eleitoral, em especial, o
previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
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Transitado em julgado, comunique-se aos diretórios estadual e nacional do partido político da decisão proferida nos autos e de que o repasse
de cotas do Fundo Partidário deverá permanecer suspenso enquanto não regularizadas contas, nos termos do art. 48, da Resolução
23.546/2017.
Após cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Cumpra-se.
Espumoso, 01 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-62.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - CAMPOS BORGES/RS (ADV(S) ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA-OAB 80903)
RESPONSÁVEL(S) : NEURILDO CARDOSO PEREIRA E CRISTINA SOARES MORAES (ADV(S) ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA-OAB
80903)
Vistos.
Diante do transcurso, in albis, do prazo para manifestação quanto às irregularidades identificadas no Parecer Conclusivo (fls. 70/71) e Parecer
do Ministério Público Eleitoral (fl. 75), conforme certificado à fl. 79, ficam as partes INTIMADAS para apresentação de alegações finais, no
prazo comum de 3 (três) dias, conforme art. 40 da Res. TSE 23.546/2017.
Após, havendo ou não manifestação, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 3 (três) dias, para apresentação de parecer
final, nos termos do art. 757, inc. III, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral (CNJE) do TRE/RS.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 01 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-76.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067)
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI ROGÉRIO PIEREZAN E ANDREI SCHERER PEREIRA (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB 70067)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Campos Borges/RS, referente ao Exercício Financeiro de
2018.
Foi expedido o Exame Preliminar (fls. 90/91) e intimado o partido a complementar a documentação. A agremiação fez juntar os documentos de
fls. 95/109.
A Unidade Técnica procedeu com a elaboração do Exame da Prestação de Contas (fls. 111/114), no qual foram identificadas inconsistências
no registro e utilização dos recursos constituídos em Fundo de Caixa.
O partido registrou, em manifestação anterior (fl. 23), que a entrada de R$ 42,00 em maio/2018 na conta-corrente deu-se com recursos
oriundos do Fundo de Caixa. Entretanto, não foi registrado tal pagamento no controle do Fundo de Caixa do sistema SPCA da Justiça Eleitoral.
Também foi informado, pela unidade técnica, que não foi respeitado o limite de 2% do total de gastos do Exercício Anterior para constituição de
Fundo de Caixa, conforme art. 19 da Resolução TSE n. 23.546/2017. Ainda, há registro, à fl. 42, de receita financeira no exercício no total de
R$ 42,00, mas não da despesa que consta no Extrato Bancário.
Posto isso, fica o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Campos Borges/RS e seus responsáveis INTIMADOS a
se manifestar quanto às falhas apontadas pela Unidade Técnica no que diz respeito à constituição de Fundo de Caixa pela agremiação
partidária e no registro de gastos do partido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, §3º, I da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 01 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-61.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - ALTO ALEGRE/RS (ADV(S) HENRIQUE DALBERTO-OAB 89391)
RESPONSÁVEL(S) : HENRIQUE DALBERTO E JADIR DALBERTI (ADV(S) HENRIQUE DALBERTO-OAB 89391)
Vistos.
Diante do transcurso, in albis, do prazo para manifestação quanto às irregularidades identificadas no Parecer Conclusivo (fls. 57/60) e Parecer
do Ministério Público Eleitoral (fl. 62), conforme certificado à fl. 66, ficam as partes INTIMADAS para apresentação de alegações finais, no
prazo comum de 3 (três) dias, conforme art. 40 da Res. TSE 23.546/2017.
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Após, havendo ou não manifestação, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 3 (três) dias, para apresentação de parecer
final, nos termos do art. 757, inc. III, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral (CNJE) do TRE/RS.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 01 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 26-28.2019.6.21.0005
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: DIOGO BONONI FREITAS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89752)
RESPONSÁVEL(S) : ALESSANDRO DE LIMA MONTEIRO, JULIANO OLIVEIRA VASCONCELOS E LEONARDO GUTERRES PEDROSO
(ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89752), VERA LUCIA DA ROSA MELO
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício 2017 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, nos
termos do artigo 32, §4º, da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 28, § 3º, da Resolução TSE 23.546/2017.
A Chefe do Cartório certificou, na folha 9, que se encontra arquivada no Cartório Eleitoral a Prestação de Contas nº 29-17.2018.6.21.0005,
referente ao Partido Socialista Brasileiro - PSB, exercício financeiro de 2017, na qual foi proferida sentença para julgar as contas não prestadas
e determinar sanções.
Foi certificado ainda que a responsável Vera Lúcia da Rosa Melo não estava representada por advogado.
Nas folhas 10/11, foram juntadas as certidões de composição do órgão partidário.
Recebida a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos como pedido de regularização das contas, nos termos do artigo 59 da
Resolução TSE n. 23.546/2017, foi determinada a intimação da responsável Vera Lúcia da Rosa Melo para regularizar a representação
processual, sob pena de revelia.
Decorrido o prazo sem manifestação (folha 13v), foi decretada a revelia da responsável Vera Lúcia e determinada a publicação de Edital, nos
termos do artigo 45, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publicado o Edital n. 016/2019 (folhas 16/17), o prazo transcorreu sem impugnação (folha 17v).
Em cumprimento ao determinado no despacho da folha 14, certificou-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA),
não foi verificado: o envio de extratos bancários, a emissão de recibos de doação, nem registro de repasse ou distribuição de recursos do
fundo partidário (folhas 18/21).
Juntada manifestação da Análise Técnica pela regularização das contas (folha 22), os autos foram remetidos ao Ministério Público Eleitoral,
que se manifestou pela declaração de aprovação das contas apresentadas (folha 23).
Em atendimento ao despacho proferido na folha 14 e ao disposto no artigo 45, VII, da Resolução TSE n. 23.546/2017, abriu-se vista aos
interessados para se manifestarem (folhas 24/25).
Decorrido o prazo sem manifestação (folha 25v), vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos devem apresentar sua prestação de contas anual à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente. A
entrega da prestação de contas dos órgãos municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro é feita
por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme artigo 28, §3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Consoante certificado na folha 9, nos autos da Prestação de Contas n. 29-17.2018.6.21.0005, referente ao Partido Socialista Brasileiro - PSB,
exercício financeiro de 2017, foi proferida sentença para julgar as contas não prestadas e determinar as seguintes sanções: a) proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário; e b) suspensão do registro ou anotação do órgão provisório.
Por sua vez, o artigo 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017 assim dispõe:
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.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que
tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver
sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores
devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º. (Grifei).
Assim, nos termos do artigo 59, V, da Resolução TSE n. 23.546/2017 prosseguiu-se com o procedimento determinado no artigo 45 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
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Após a publicação do Edital n. 016/2019, não houve impugnação à prestação de contas.
A Análise Técnica, em pesquisa efetuada no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA , não localizou emissão derecibos de doação,
nem registro de repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário pelos Diretórios Nacional e Estadual ao órgão municipal de
Alegrete/RS. Também, não foi verificado o envio de extratos bancários à Justiça Eleitoral, referentes à agremiação no exercício financeiro de
2017, indicando que não houve movimentação financeira durante o período.
A Análise Técnica manifestou-se pela regularização das contas e o Ministério Público Eleitoral, pela declaração de aprovação das contas.
Dessa forma, tendo em vista que não há indícios de que o Partido Socialista Brasileiro - PSB tenha movimentado recursos financeiros no
exercício de 2017, as contas devem ser julgadas regularizadas, nos termos dos artigos 45, VIII, a, e 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, e as
sanções determinadas nos autos da Prestação de Contas n. 29-17.2018.6.21.0005 devem ser levantadas, conforme artigo 59, §4º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO:
Diante do exposto, julgo REGULARIZADAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de Alegrete, referente ao exercício de
2017, nos termos dos artigos 45, VIII, a, e 59 da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Determino o LEVANTAMENTO das seguintes sanções aplicadas nos da Prestação de Contas n. 29-17.2018.6.21.0005, conforme artigo 59,
§4º, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
a) proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário;
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão provisório.
Intime-se o partido e os responsáveis pelo DEJERS.
Tendo em vista que a responsável Vera Lúcia da Rosa Melo foi declarada revel, o prazo para recurso fluirá, independente de intimação, a partir
da publicação da sentença no DEJERS, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
Após o trânsito julgado:
a) registre-se no Sistema de Informações de Contas - SICO;
b) notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido acerca da sentença proferida nestes autos;
c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para as providências cabíveis para o levantamento da suspensão da anotação
do órgão municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB, referente ao exercício financeiro de 2017.
Por fim, arquivem-se com baixa.
D.L.
Alegrete, 02 de outubro de 2019
DIOGO BONONI FREITAS
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

6ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 029/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-86.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Exercício 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ipê
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB-IPÊ (ADV(S) ANTONIO MARCOS DONDE DE ALEXANDRE-OAB 56734)
RESPONSÁVEL(S) : CASSIANO DE ZORZI CAON E HEOGENIO CERON (ADV(S) ANTONIO MARCOS DONDE DE ALEXANDRE-OAB
56734)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anuais do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Ipê-RS, referente ao exercício financeiro
de 2018. A Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente em 30 de abril de 2019.
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl. 43/44).
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 06/19 (fl. 46), dando publicidade do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de
2018, abrindo prazo de 15 dias para o exame das contas por quaisquer interessados e, após transcorridos aqueles, outros 5 dias para
impugnação. Não houve nenhuma manifestação (fls. 47v).
O Ministério Público Eleitoral foi intimado sobre a disponibilização do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl.
46v).
Das análises preliminar e técnica foram emitidos pareceres pela aprovação (fls. 57/59). Sobreveio o parecer conclusivo pela aprovação (fls.
60/61). O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela aprovação (fl. 63-v).
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Movimento Democrático Brasileiro- MDB, do município de Ipê-RS.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente pela Direção Municipal, tendo sido instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua plena regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação
eleitoral. Por fim, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista que as contas prestadas atenderam aos preceitos legais, julgo pela sua regularidade e APROVO as contas anuais
do Movimento Democrático Brasileiro -MDB, do município de Ipê-RS e, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei 9.096/95 e
do art. 46, I, da Res. TSE 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Antônio Prado, 01 de outubro de 2019
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NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-19.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Exercício 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ipê
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) MAURICIO VENTURIN CHINI-OAB 74265)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE LUIZ PORTALUPI E CELIO LISBOA DUARTE (ADV(S) MAURICIO VENTURIN CHINI-OAB 74265)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anuais do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Ipê-RS, referente ao exercício financeiro de
2018. A Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente em 29 de abril de 2019.
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl. 43/44).
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 06/19 (fl. 46), dando publicidade do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de
2018, abrindo prazo de 15 dias para o exame das contas por quaisquer interessados e, após transcorridos aqueles, outros 5 dias para
impugnação. Não houve nenhuma manifestação (fls. 48v).
O Ministério Público Eleitoral foi intimado sobre a disponibilização do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl.
47v).
Das análises preliminar e técnica foram emitidos pareceres pela aprovação (fls. 59/61). Sobreveio o parecer conclusivo pela aprovação (fls.
62/63). O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela aprovação (fl. 65).
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido Trabalhista Brasileiro- PTB, do município de Ipê-RS.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente pela Direção Municipal, tendo sido instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a sua plena regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação
eleitoral. Por fim, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista que as contas prestadas atenderam aos preceitos legais, julgo pela sua regularidade e APROVO as contas anuais
do Partido Trabalhista Brasileiro -PTB, do município de Ipê-RS e, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei 9.096/95 e do art.
46, I, da Res. TSE 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Antônio Prado, 01 de outubro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE

7ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2019 - 7 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-37.2019.6.21.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Bagé
JUÍZA ELEITORAL: NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) ANTONIO CARLOS SILVA DE RAMOS-OAB 33550)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ HENRIQUE BORGES FLORIANO E VANILSON PUDELL (ADV(S) ANTONIO CARLOS SILVA DE RAMOS-OAB
33550)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas partidária anual com movimentação, referente ao exercício de 2018.
Publicadas as contas, não houve impugnação.
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo das contas indicando que não observou-se a existência de impropriedades ou irregularidades que
comprometam a consistência e a regularidade da prestação de contas, opinando pela sua aprovação.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas partidária anual, oferecida por partido político do município de Bagé.
Registre-se que a prestação de contas apresentada tempestivamente pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, foram verificadas a existência de falhas e omissões que comprometem as contas.
Notificado, o Partido apresentou documentos e esclareceu fatos, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
III - DISPOSITIVO
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Isso posto, APROVO a prestação de contas partidária do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – BAGÉ, nos termos do art. 46, inciso I,
da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante aos fundamentos declinados.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Bagé, 01 de outubro de 2019
NAIRA MELKIS PEREIRA CAMINHA
Juíza Eleitoral da 007ª ZE

8ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 8 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-47.2019.6.21.0008
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Bento Gonçalves
JUÍZA ELEITORAL: ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE PINTO BANDEIRA (ADV(S) GUILHERME SCHRAMM-OAB 85365)
RESPONSÁVEL(S) : TAILOR RIGON E ADILSO ANTONIO SALINI (ADV(S) GUILHERME SCHRAMM-OAB 85365)
Vistos etc.
Trata-se da prestação de contas referente ao ano de 2018 do órgão municipal do Movimento Democático de Pinto Bandeira/RS.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 29.08.2019, conforme protocolo n. 32.480/19.
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 025/2019, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício de
2018, sem impugnações (fl.56).
Sobreveio o relatório conclusivo com a análise técnica opinando pela aprovação das contas (fl.58).
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pela aprovação da prestação de contas (fl. 60).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Examinadas as contas, não foram encontradas irregularidades, bem como não foram constatadas impropriedades, nos termos
da ResoluçãoTSE n. 23546/2017.
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 e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
Diante do exposto, APROVO as contas prestadas pelo Movimento Democrático Brasileir de Pinto Bandeira/RS, com fundamento no artigo 46,
inciso I, da Resolução TSE n. 23546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o término do prazo recursal, arquive-se.
Bento Gonçalves, 01 de outubro de 2019
ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN
Juíza Eleitoral da 008ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 077/2019 - 8 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-02.2018.6.21.0008
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Bento Gonçalves
JUÍZA ELEITORAL: ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE BENTO GONÇALVES (ADV(S) ALCINDO GABRIELLI-OAB 23175 E
MATHEUS DALLA ZEN BORGES-OAB 59355)
RESPONSÁVEL(S) : ALCINDO GABRIELLI, JOSÉ ÉLVIO ATZLER DE LIMA, CESAR GABARDO E AGOSTINHO PETROLI (ADV(S)
ALCINDO GABRIELLI-OAB 23175 E MATHEUS DALLA ZEN BORGES-OAB 59355)
Vistos.
Considerando que o partido pagou integralmente a multa que lhe foi imposta e, que o Ministério Público Eleitoral opinou pela extinção do
presente feito, ARQUIVE-SE os autos.
Diligências legais.
Bento Gonçalves, 01 de outubro de 2019
ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN
Juíza Eleitoral da 008ª ZE

9ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 272/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-69.2019.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PT - Caçapava do Sul - 2018
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
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JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PT DE CAÇAPAVA DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : GIORDANO BORBA DE FREITAS E LEOMAR NUNES DE MELO
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de expediente de omissão em prestar contas do PT de Caçapava do Sul, relativa ao exercício de 2018, regulamentada pela Res. TSE
nº. 23.546/2017.
Intimados, o Diretório Municipal do PT e seus responsáveis, para regularizarem a situação bem como constituirem defensor nos autos,
mantiveram-se inertes.
Certificado pelo Examinador das contas do Cartório Eleitoral a existência de extratos bancários no sistema da Justiça Eleitoral e o registro de
movimentação financeira (outros recursos).
Diante da não constituição de defensor, embora regularmente intimados, decretada revelia das partes.
O Ministério Público Eleitoral opinou que as contas fossem consideradas como não prestadas.
Aberto prazo de 03 (três) dias para os interessados manifestarem-se, novamente preferiram os silêncio.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, os autos estão adequadamente instruídos e embora regulares as intimações realizadas para os responsáveis apresentarem as
contas, permaneceram inertes.
Registre-se a intimação dos responsáveis pelo Partido, Giordano Borba de Freitas (fl. 10) e Leomar Nunes de Melo (fl. 09) que demonstram,
indubitavelmente, a ciência do partido quanto a tramitação do presente processo de omissão.
Ainda, o PT de Caçapava do Sul encontrava-se com endereço desatualizado perante a Justiça Eleitoral, desobedecendo o disposto na Lei nº
9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) e Resolução-TSE nº 23.571/2018 (Disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos.), motivo pelo qual sua intimação se deu por edital.
Embora exitam movimentações financeiras, não existem indícios de utilização de fundo partidário.
A omissão é falta grave, impede que a Justiça Eleitoral exerça seu papel de agente fiscalizador dos recursos financeiros utilizados pelas
agremiações partidárias produzindo grave violação aos princípios democrático e da transparência. Não por outra razão, a Resolução, em seu
art. 48, prevê que "A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não
for regularizada a situação do partido político. O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas
fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou
repassados, bem como terá suspenso o registro ou a anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal" permenecendo a restrição
até a regularização, sem prejuízo de demais responsabilizações que o Ministério Público entender cabíveis.
Portanto, omisso o partido e seus responsáveis em apresentar as contas exigidas, assim como ausente qualquer justificativa para tal, corolário
lógico é a declaração das mesmas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, nos termos do art. 46, IV, julgo não prestadas as contas do PT de Caçapava do Sul, relativa ao exercício de 2018 e determino (I) a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e (II) suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal,
ambas enquanto perdurar a omissão (art. 48).
Considerando a decisão monocrática, proferida na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, que suspende cautelarmente
a suspensão de registro ou anotação de Diretórios quando julgadas as contas como não prestadas, fica suspensa a sansão determinada no
item II do presente dispositivo, até a análise do mérito e manutenção da decisão pelo plenário daquela Corte.
Ficam as partes intimadas com a publicação da presente decisão junto ao DEJERS (art. 226, CNJE).
Imtime-se o Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Estadual e Nacional.
Registre-se e, com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 01 de outubro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 273/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-87.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - MDB -SANTANA DA BOA VISTA - 2017
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) FÁBIO GARCIA DE GÓES-OAB 103.995)
RESPONSÁVEL(S) : GARLENO ALVES DA SILVA, JANICE DA SILVA KAIZER E LEONALDO CORREA DA ROSA (ADV(S) FÁBIO GARCIA
DE GÓES-OAB 103.995)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se da apreciação de contas anual do MDB de Santana da boa Vista, referente ao exercício de 2017, apresentada em 30/04/2018.
Publicado edital, não foram apresentadas impugnações.
Elaborado parecer técnico, com indicação de diligências em razão da existência de impropriedades e irregularidades.
Notificadas as partes, as mesmas preferiram o silêncio.
Em relatório conclusivo, com apontamentos e manifestação pela desaprovação das contas. Ao Relatório Final de Exame da área técnica
sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral em mesmo sentido.
Notificado para apresentar manifestação final, a agremiação partidária e seus responsáveis, nada apresentaram.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a probidade, através do controle dos recursos financeiros aplicados, com vistas a
viabilizar a verificação de abusos e ilegalidades ocorridos. (RAMAYANA, 2012). O escopo primordial da legislação que rege a prestação de
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contas é balisar as condutas dos partidos, permitindo a identificação de possíveis irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos
financeiros, garantindo a lisura e equidade entre os mesmos, evitando que recursos de origem indevidas e/ou ilícitos sejam utilizados.
Realizada a análise técnica das contas verificou-se a irregularidade das contas.
A prestação de contas deve registrar toda a movimentação fiannceira da agremiação partidária no referido exercício, bem como, em
atendimento ao pricipio da competência, as obrigações assuminadas no curso do exercício, ainda que não pagas.
Embora a agremiação tenha invocado o princípio da compêtencia para defender-se dos apontamentos, entretanto a agremiação registrou em
sua contabilidade, prestação de 2017, obrigações assumidas em 2016, quando o correto seria que tais registros tivessem ocorrido nas contas
daquele exercício, como o fez referentes aos gastos com a prestação de 2018, que encontra-se em fase inicial de elaboração no exercício de
2017, conforme registrado.
Transcrevo parte do parecer do examinador das contas:
Em suas justificativas o partido alega que as despesas com contabilidade englobam “dívidas pendentes” e invoca o princípio da competência
para tal justificativa. Entretanto, compulsados os autos das contas de 2016 vislumbra-se que não existe declaração de ‘obrigações a pagar” no
referido exercício restando inconclusiva a origem da movimentação aludida, que representa quase que a totalidade do gasto pelo partido. O
princípio da competência erroneamente invocado pelo partido, in casu, consiste no fato de que as receitas e as despesas devem ser incluídas
na apuração do resultado da empresa no período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento. Portanto, ao declarar no exercício de 2017 uma despesa ocorrida em 2016 (não declarada
naquele exercício) o partido viola as regras gerais e princípios contábeis.
Tal falha corresponde a quase 30% do total arrecadado e boa parte do despendido pelo partido, o que compromete a fidedignidade das contas.
No mais, acolho na totalidade o parecer técnico e a promoção ministerial.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do MDB de Santana da Boa Vista relativas ao exercício de
2017 e determino a suspensão suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 03
(três) meses.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 01 de outubro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 274/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-40.2015.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PDT - Caçapava do Sul - 2014
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PDT - CAÇAPAVA DO SUL (ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423 E LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB 110.501)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS RENI VIEIRA DE ARAÚJO, LUCIANA DA ROSA ARAUJO E GIOVANI AMESTOY DA SILVA (ADV(S) ALDO
AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423), FRANCISCO DE PAULO DUTRA HENRIQUES
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PDT de Caçapava do Sul referente ao exercício de 2014, apresentada em
21/09/2015 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
Foi trazido aos autos, pelo examinador, o relatório preliminar com pedido de diligências em razão de irregularidades detectadas.
A agremiação partidária apresentou documentos.
Em relatório conclusivo o examinador das contas manifestou-se pela desaprovação das contas, com imputação de recebimento de recursos de
origem não identificada. No mesmo sentido de desaprovação a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Notificado sobre os apontamentos, a agremiação partidária preferiu o silêncio.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, seguiu o rito processual das novas resoluções sobre contas partidárias (em especial a nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
O referido artigo (art. 65 da Res. TSE nº. 23.546/17), assim como o art. 65 da Res. TSE nº. 23.464/15 e o art. 67 da Res. TSE nº. 23.432/14,
foram explicitos ao asseverar que as disposições previstas nas novas resoluções não atingirão o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores. Tem-se que o TSE já fixou o entendimento de que as alterações promovidas na Lei nº 9096/1995,
quando regras de direito material, aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios seguintes. (Prestação de Contas nº 97737,
Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 24/06/2016).
Pacificado é o entendimento que incabível, no caso em tela, a devolução dos valores aos doadores e que tais recursos, obrigatóriamente,
devem ser recolhindos ao fundo partidário, ainda mais quando não foram adotadas os procedimentos corretos pelo partido, tendo, inclusive, a
agremiação, já utilizado os recursos.
Sobre recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina que as doações e as contribuições de recursos financeiros
devem ser efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado, diretamente na conta do partido político (Lei nº
9.096/95, art. 39, § 3º) onde conste identificado o CPF ou CNPJ do doador.
As despesas, conforme dita o art. 10, "devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, à exceção daquelas
cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observado,
em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.", registrando-se que, para o exercício de 2013 não estava
regulamentado pelo TSE o chamado "fundo de caixa" para movimentações em espécie.

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

Porto Alegre, Quinta-feira, 03 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 185, Página: 24

No caso em tela, conforme apontado nos relatórios elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PDT de Caçapava do Sul
não realizou a comprovação da fonte dos recursos utilizados para pagamento da despesa realizada em desacordo com a resolução, seja pela
ausência de correspondência do valor no extrato bancário ou pela apresentação de outro meio hábil, capaz de trazer a segurança necessária
da fonte/doador dos recursos. O conjunto de irregularidades referentes a despesas sem comprovação da origem dos recursos caracteriza
irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à
origem dos recursos.
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A impossibilidade de
confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das informações prestadas. 2. A
arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede a atuação fiscalizatória quanto à
licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no CPF dos doadores. Impossibilidade de
identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no período, justificando a aplicação da
penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação dos parâmetros fixados no § 3º do
art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de quatro
meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750, ACÓRDÃO de 04/07/2018,
Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 119, Data 06/07/2018,
Página 5 ).
É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
Não houve identificação inequívoca e transparente dos doadores. A simples emissão de recibos, quando não adotadas as demais exigências
legais quanto a identificação dos doadores, não traz a segurança necessária para o juízo quanto ao reconhecimento da fonte. Os
recibos, produzidos e firmados unilateralmente pelo partido, que não possuem qualquer tipo de comprovação. Sendo este o entendimento
jurisprudencial.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser efetuadas
por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta do partido político,
admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo eleitoral, no prazo
máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do partido não substitui o
recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo a identificação de depósito
como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo prestador, o que impossibilita a efetiva
fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode ser identificada. A falta de
identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente recolhimento desses recursos pelo
prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS,
Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
Por fim, é princípio geral do Direito, aplicado desde o Império Romano, de que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a
conhece. Ainda mais quando tal regramento é inerente a própria atividade partidária, ou seja, atividade voluntária dos responsáveis pela
mesma. Na verdade, vislumbrando o históricos de julgamentos de contas do PDT de Caçapava do Sul, verifica-se reiterados descumprimentos
das regras eleitorais de prestação de contas, sendo condenado por idênticas irregularidades em outros exercícios.
Em síntese, o partido recebeu 9 doações em especie, totalizando R$ 665,00, em desacordo com o art. 10, sem trânsito em conta bancária,
e sem a devida comprovação da origem do recurso por documento hábil, corolário lógico é a caracterização de recebimento de Recursos de
Origem Não Identificada (RONI). Caso diverso fosse o entendimento, bastaria o partido, ao final do ano, preencher sequencialmente os recibos
em nome de dirigentes/integrantes para dar legalidade a movimentações realizadas em desacordo com a legislação. Colaciono dois julgados
recentes:
Proc. Classe RE N. 2433 - Recurso Eleitoral - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Arrecadação de recursos em desacordo com o disposto no art. 7º da Resolução TSE n. 23.432/14. Origem não identificada.
Recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 13 e art. 14, caput, da Resolução TSE n. 23.432/14. 2. O descumprimento da
formalidade poderia ser relevado caso o partido apresentasse prova confiável, e não listas produzidas unilateralmente, com dados das
contribuições e comprovantes de depósitos de cheques sem identificação, documentos que não comprovam a origem dos recursos. 3. O valor
absoluto da irregularidade e o percentual de impacto nas contas de 25,2% possibilitam a aplicação dos postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para reduzir para três meses o prazo de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário. 4. Provimento
parcial. Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEITAS ORIUNDAS DE FONTES VEDADAS. SIGNIFICATIVO PERCENTUAL DAS
IRREGULARIDADES. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANTIDO O
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RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. REDUZIDOS O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E A MULTA
INCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Recebimento de recursos de origem não identificada, realizado por meio do CNPJ do próprio partido
e sem a devida identificação do CPF do doador originário, contrariando o art. 7º, caput, e 8º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. A
jurisprudência exige que a comprovação da origem dos recursos seja realizada por registros bancários, não bastando a mera declaração
consignada em documento de uso interno pela agremiação. Falha grave que impede a fiscalização e prejudica a transparência das
informações contábeis. 2. Constatado recebimento de doações provenientes de pessoa física detentora de cargo demissível ad nutum do
executivo municipal à época, enquadrada como fonte vedada de recursos. Incontroverso que os cargos comissionados ocupados pelos
doadores ao tempo das liberalidades inserem-se no conceito de autoridade pública previsto no art. 31, inc. II, da Lei n. 9096/95, com a redação
vigente ao tempo dos fatos, conforme regulamentação insculpida no art. 12, inc. IV e § 1°, da Resolução TSE n. 23.464/15. O prestador alega
que a falha foi corrigida mediante restituição espontânea das quantias irregulares aos doadores originários. Na hipótese, as providências
ultrapassaram o prazo previsto na norma aplicável à espécie, incidindo a regra do art. 14, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, consoante a
qual os recursos provenientes de fontes vedadas e não restituídos aos doadores até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do
crédito devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. 3. A cifra das irregularidades representa 42,2% dos recursos arrecadados, tornando inviável
a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do significativo percentual e valor absoluto das irregularidades. 4.
Sancionamento. Mantido o recolhimento ao Tesouro Nacional. Reduzidos o período de suspensão do Fundo Partidário para um mês e o
patamar da multa incidente para 8% da quantia irregular. 5. Parcial provimento.
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período de 03 (três) meses, penalidade estendida até o
recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional. Imperiosa, também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da
importância apontada como irregular e a desaprovação das contas, considerando se tratar de valores expressivos, correspondem a mais da
metade do arrecadado pelo órgão partidário no exercício.
No mais, acolho na totalidade o parecer técnico e a promoção ministerial.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PDT de Caçapava do Sul, relativas ao exercício de 2014 e
determino (I) a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 12 (doze) meses, nos
termos do art. 28, II, da Resolução TSE 21.841/2004; (II) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente,
consistente em R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais). Tal valor deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros
moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, § 1º).
Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão
regional do partido sobre o inteiro teor da decisão e a intimação para que (I) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Resolução TSE n. 23.546/17; (II) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas
a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou (IV) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado nos termos do art. 60 da
Res. TSE nº. 23.546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 61) e remessa dos autos ao TRE para prosseguimento
da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 01 de outubro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 275/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-51.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PDT - SANTANA DA BOA VISTA - 2016
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PDT (ADV(S) DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA-OAB 27914)
RESPONSÁVEL(S) : GASPARINO DOS SANTOS TEIXEIRA E DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se da apreciação de contas anual do PDT de Santana da boa Vista, referente ao exercício de 2016, apresentada em 02/08/2017.
Publicado edital, não foram apresentadas impugnações.
Em verificação preliminar o técnico examinador das contas verificou a necessidade de apresentação de documentos.
Notificado, o partido permaneceu inerte.
Elaborado parecer técnico, com indicação de diligências em razão da existência de impropriedades e irregularidades.
Notificadas as partes, novamente preferiram o silêncio.
Em relatório conclusivo, com apontamentos e manifestação pela desaprovação das contas. Ao Relatório Final de Exame da área técnica
sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral em mesmo sentido.
Notificado para apresentar manifestação final, a agremiação partidária e seus responsáveis, nada apresentaram.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a probidade, através do controle dos recursos financeiros aplicados, com vistas a
viabilizar a verificação de abusos e ilegalidades ocorridos. (RAMAYANA, 2012). O escopo primordial da legislação que rege a prestação de
contas é balisar as condutas dos partidos, permitindo a identificação de possíveis irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos
financeiros, garantindo a lisura e equidade entre os mesmos, evitando que recursos de origem indevidas e/ou ilícitos sejam utilizados.
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Realizada a análise técnica das contas verificou-se a irregularidade das contas.
No tocante ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina que 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 de 1995, art. 39, § 3º). Sendo que o depósito bancário deverá ser realizado nas contas “Doações para
Campanha” ou “outros recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual
o CPF ou o CNPJ do doador seja obrigatoriamente identificado.
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
A falta de emissão de recibos eleitorais referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer
a fiscalização dos procedimentos contábeis do partido. Entretanto, considerado que as doações/contribuições ocorreram por operação
bancária, em procedimento identificável, embora não escusem o partido do não cumprimento da legislação eleitoral, possibilitou a confirmação
da origem dos recursos.
Embora a ausência de alguns documentos, via de regra, não levem à desaprovação das contas, mas sim a aprovação com ressalvas, in casu,
muito tal ausência dos documentos não tenha impedido a análise das contas, em razão da quantidade de documentos faltantes, somados a
não emissão dos recibos eleitorais exigidos por lei, a desaprovação das contas é o caminho lógico, como forma de reafirmar a obrigatoriedade
de apresentação de todos os documentos previstos, não se descartando, ainda, a possibilidade de julgamento das contas como não prestadas
quando as ausências representarem quase que a totalidade dos documentos exigidos ou insuficientes para a análise das contas.
No mais, acolho na totalidade o parecer técnico e a promoção ministerial.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PDT de Santana da Boa Vista relativas ao exercício de
2016 e determino a suspensão suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 03
(três) meses.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 01 de outubro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 276/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-62.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PDT - SANTANA DA BOA VISTA - EXERCÍCIO 2014
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PDT- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA-OAB 27914)
RESPONSÁVEL(S) : RODOLFO BEMBOM DOS SANTOS JÚNIOR, EVERTON DA ROZA CAMARGO, DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA E
GASPARINO DOS SANTOS TEIXEIRA (ADV(S) DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA-OAB 27914)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PDT de Santana da Boa Vista referente ao exercício de 2014, apresentada em
03/11/2015 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
Publicado edital de publicacação do balanço não foram apresentadas impugnações.
O partido foi intimado para apresentar as peças faltantes (fl. 83), quedando-se inerte.
Em relatório conclusivo o examinador das contas realizou apontamento (fls. 89). Intimados, o partido e seus responsáveis nada apresentaram
(fl. 93).
Em relatório conclusivo o examinador recomendou a desaprovação das contas (fl. 94) e, no mesmo sentido, a manifestação do Ministério
Público Eleitoral (fl. 97).
Notificados para manifestar-se sobre os apontamentos (fl. 101), as partes nada apresentaram.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, seguiu o rito processual das novas resoluções sobre contas partidárias (em especial a nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
O referido artigo (art. 65 da Res. TSE nº. 23.546/17), assim como o art. 65 da Res. TSE nº. 23.464/15 e o art. 67 da Res. TSE nº. 23.432/14,
foram explicitos ao asseverar que as disposições previstas nas novas resoluções não atingirão o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores. Tem-se que o TSE já fixou o entendimento de que as alterações promovidas na Lei nº 9096/1995,
quando regras de direito material, aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios seguintes. (Prestação de Contas nº 97737,
Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 24/06/2016).
Quanto ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina que as doações e as contribuições de recursos
financeiros devem ser efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado, diretamente na conta do
partido político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º) onde conste identificado o CPF ou CNPJ do doador.
As despesas, conforme dita o art. 10, "devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, à exceção daquelas
cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observado,
em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.".
No caso em tela, conforme apontado nos relatórios elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PDT de Santana da Boa
Vista não realizou a comprovação da fonte dos recursos recebidos, em desacordo com a resolução, seja pela ausência de correspondência do
valor no extrato bancário ou pela apresentação de outro meio hábil, capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos. O
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conjunto de irregularidades referentes a despesas sem comprovação da origem dos recursos caracteriza irregularidade que impede o Poder
Judiciário de exercer a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos.
A falta de trânsito em conta referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer a
fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos.
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos
bancários sejam devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos
arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional.3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A impossibilidade de
confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das informações prestadas. 2. A
arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede a atuação fiscalizatória quanto à
licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no CPF dos doadores. Impossibilidade de
identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no período, justificando a aplicação da
penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação dos parâmetros fixados no § 3º do
art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de quatro
meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750, ACÓRDÃO de 04/07/2018,
Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 119, Data 06/07/2018,
Página 5 ).
É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser efetuadas
por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta do partido político,
admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo eleitoral, no prazo
máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do partido não substitui o
recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo a identificação de depósito
como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo prestador, o que impossibilita a efetiva
fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode ser identificada. A falta de
identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente recolhimento desses recursos pelo
prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS,
Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
A jurisprudência também é pacífica no sentido que a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários
são vícios graves e relevantes, que impossibilitam o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. A falta de abertura de conta bancária para o registro da movimentação financeira e da
apresentação dos extratos bancários correspondentes inviabiliza a fiscalização e a transparência da contabilidade partidária. Provimento
negado. (TRE-RS - RE: 1819 FARROUPILHA - RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 115, Data 02/07/2018, Página 5)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura
de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação
das contas. 2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Interpretação
consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação
tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da
documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém
desaprovadas. Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - RESPE: 215589 BRASÍLIA - DF, Relator: HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Data de Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122, Data 27/06/2016, Página 101)
Não houve identificação inequívoca e transparente dos doadores. A simples emissão de recibos, quando não adotadas as demais exigências
legais quanto a identificação dos doadores, não traz a segurança necessária para o juízo quanto ao reconhecimento da fonte. Os
recibos, produzidos e firmados unilateralmente pelo partido, que não possuem qualquer tipo de comprovação. Sendo este o entendimento
jurisprudencial.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
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mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser efetuadas
por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta do partido político,
admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo eleitoral, no prazo
máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do partido não substitui o
recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo a identificação de depósito
como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo prestador, o que impossibilita a efetiva
fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode ser identificada. A falta de
identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente recolhimento desses recursos pelo
prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS,
Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
Em síntese, o partido recebeu 32 doações em especie, para despesas não comprovadas, totalizando R$ 1.200,00, em desacordo com a
legislação, sem trânsito em conta bancária, e sem a devida comprovação da origem do recurso por documento hábil, corolário lógico é
a caracterização de recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI). Caso diverso fosse o entendimento, bastaria o partido, ao
final do ano, preencher sequencialmente os recibos em nome de dirigentes/integrantes ou utilizar-se de seus membros para dar legalidade a
movimentações realizadas em desacordo com a legislação. Colaciono dois julgados recentes:
Proc. Classe RE N. 2433 - Recurso Eleitoral - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Arrecadação de recursos em desacordo com o disposto no art. 7º da Resolução TSE n. 23.432/14. Origem não
identificada.Recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 13 e art. 14, caput, da Resolução TSE n. 23.432/14. 2. O descumprimento
da formalidade poderia ser relevado caso o partido apresentasseprova confiável, e não listas produzidas unilateralmente, com dados
das contribuições e comprovantes de depósitos de cheques sem identificação, documentos que não comprovam a origem dos
recursos. 3. O valor absoluto da irregularidade e o percentual de impacto nas contas de 25,2% possibilitam a aplicação dos postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade para reduzir para três meses o prazo de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário. 4.
Provimento parcial. Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEITAS ORIUNDAS DE FONTES VEDADAS. SIGNIFICATIVO PERCENTUAL DAS
IRREGULARIDADES. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANTIDO O
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. REDUZIDOS O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E A MULTA
INCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Recebimento de recursos de origem não identificada, realizado por meio do CNPJ do próprio partido
e sem a devida identificação do CPF do doador originário, contrariando o art. 7º, caput, e 8º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. A
jurisprudência exige que a comprovação da origem dos recursos seja realizada por registros bancários, não bastando a mera
declaração consignada em documento de uso interno pela agremiação. Falha grave que impede a fiscalização e prejudica a
transparência das informações contábeis. 2. Constatado recebimento de doações provenientes de pessoa física detentora de cargo
demissível ad nutum do executivo municipal à época, enquadrada como fonte vedada de recursos. Incontroverso que os cargos comissionados
ocupados pelos doadores ao tempo das liberalidades inserem-se no conceito de autoridade pública previsto no art. 31, inc. II, da Lei n.
9096/95, com a redação vigente ao tempo dos fatos, conforme regulamentação insculpida no art. 12, inc. IV e § 1°, da Resolução TSE n.
23.464/15. O prestador alega que a falha foi corrigida mediante restituição espontânea das quantias irregulares aos doadores originários. Na
hipótese, as providências ultrapassaram o prazo previsto na norma aplicável à espécie, incidindo a regra do art. 14, § 1º, da Resolução TSE n.
23.464/15, consoante a qual os recursos provenientes de fontes vedadas e não restituídos aos doadores até o último dia útil do mês
subsequente à efetivação do crédito devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. 3. A cifra das irregularidades representa 42,2% dos recursos
arrecadados, tornando inviável a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do significativo percentual e valor
absoluto das irregularidades. 4. Sancionamento. Mantido o recolhimento ao Tesouro Nacional. Reduzidos o período de suspensão do Fundo
Partidário para um mês e o patamar da multa incidente para 8% da quantia irregular. 5. Parcial provimento.
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período de 03 (três) meses, penalidade estendida até o
recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça
Eleitoral (art. 28, I). Imperiosa, também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular e a
desaprovação das contas, considerando se tratar de valores expressivos, correspondem à quase totalidade do movimentado pelo órgão
partidário.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PDT de Santana da Boa Vista, relativas ao exercício de
2014 e determino (I) a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 03 (três)
meses, nos termos do art. 28, II, da Resolução TSE 21.841/2004; (II) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido
indevidamente, consistente em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Tal valor deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros
moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, § 1º).
Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão
regional do partido sobre o inteiro teor da decisão e a intimação para que (I) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Resolução TSE n. 23546/17; (II) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas
a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou (IV) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado nos termos do art. 60 da
Res. TSE nº. 23.546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se o órgão partidário sancionado, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no
prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Federais – CADIN (art. 61) e remessa dos autos ao TRE para prosseguimento da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 01 de outubro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI - Juiz Eleitoral da 009ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 277/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-86.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - CAÇAPAVA - EXERCÍCIO 2014 - VOLUME 01
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP- PROGRESSISTA (ADV(S) ANTONIO DIAS DE ALMEIDA FILHO-OAB 68417)
RESPONSÁVEL(S) : IVANOI DA FONTOURA BRITO (ADV(S) JULIANO EMÍLIO SOMMER-OAB 42598), LORENZO STEFANI SANTOS
(ADV(S) PEDRO MARQUES TEIXEIRA-OAB 088885)
Vistos.
Considerando a não comprovação do recolhimento imposto, intime-se o partido, por nota de expediente, para que providencie o recolhimento
ao Tesouro Nacional do montante determinado na sentença, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito
no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 62, I, “b”) e remessa dos autos ao TRE para
prosseguimento da execução.
Caçapava do Sul, 01 de outubro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 216/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-39.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) JOÃO EDGAR DA SILVA FILHO-OAB 28012)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS HENRIQUE AZAMBUJA DE AGUIAR, ODRIGO OLIVEIRA DIAS, LEANDRO ROSA FORTES E ANNELISE
STOCKEY (ADV(S) JOÃO EDGAR DA SILVA FILHO-OAB 28012)
Vistos etc...
Trata-se de prestação de contas partidárias anuais referentes ao exercício de 2017 apresentadas pelo DEMOCRATAS - DEM - CACHOEIRA
DO SUL.
Apresentados o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do exercício financeiro (fls. 03), acompanhada dos instrumentos de
procuração para o partido e os responsáveis (fls. 04 a 08), deu-se publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço
patrimonial através de edital, publicado no DEJERS.
Deu-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral da jurisdição.
O prazo de publicação decorreu, tendo sido certificado nos autos o decurso, em branco, do prazo de impugnação das contas pelos demais
partidos, interessados e pelo MPE (certidão de fl. 19).
Seguiu-se à análise preliminar das peças e demonstrativos apresentados (fls. 20 a 22), constatando-se a ausência de documentos exigidos
pela legislação de regência das prestações de contas do exercício 2017 (Res. TSE nº 23.464/2015).
Intimados para manifestação, o partido, através de seu procurador, solicitou a dilação de prazo.
Deferido, às fls. 29 a 45 foram juntados documentos e informações.
Sobreveio informação da unidade técnica (fl. 47) acerca da existência de elementos mínimos para continuidade e prosseguimento da análise
das contas.
Prosseguiu-se com a juntada do relatório técnico de exame das contas (fls. 49-52). No referido exame foram apontadas inconsistências,
dando-se especial atenção àquelas de ordem documental. Na oportunidade, verificou-se que as peças da prestação de contas foram
apresentadas sem utilização do Sistema SPCA. Restou, ainda, consignado que não recebidos recursos do Fundo Partidário, não verificado o
recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada. Pontuado, ainda, que a agremiação partidária movimentou recursos
financeiros de pequeno vulto (R$27,01), referente a juros e remuneração básica da conta. Não foram verificadas despesas durante o exercício
financeiro de 2017.
Em face das inconsistências, os autos foram baixados para diligência com abertura de prazo de 30 dias para manifestação pelas partes.
O prazo, no entanto, decorreu in albis.
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas, no qual a unidade técnica opinou pela consideração das contas como não prestadas,
especialmente, em razão da não utilização do Sistema SPCA para apresentação das peças e demonstrativos.
Os autos foram com vista ao MPE que, no mesmo sentido, postulou pela consideração das contas como não prestadas.
Intimadas as partes, decorreu o prazo sem qualquer manifestação sobre o relatório de exame das contas.
Em face das irregularidades identificadas em sede de parecer técnico, foram as partes intimadas para oferecimento de defesa, no prazo de 15
dias, bem como para requerimento de provas a produzir.
Foi requerida dilação de prazo pela agremiação partidária municipal, o que restou deferido.
Não havendo apresentação de defesa e requerimento de provas a produzir, foi aberto prazo para alegações finais às partes.
Nessa oportunidade, a agremiação partidária juntou aos autos demonstrativos e peças gerados através do Sistema SPCA.
Em face da apresentação dos documentos, foram os autos encaminhados para nova manifestação da unidade técnica do cartório eleitoral,
momento em que entendeu-se por afastar as irregularidades detectadas e opinar pelo julgamento das contas como aprovadas, com ressalvas.
Novo documento foi juntado pela agremiação partidária (fl. 130).
Recebida manifestação e o novo documento, os autos foram ao MPE que manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Após, vieram os autos conclusos para o decisório.
É o relatório. Decido.
Trata-se de apreciar as contas partidárias anuais do DEMOCRATAS - DEM - CACHOEIRA DO SUL - RS referentes ao exercício de 2017.
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As contas foram apresentadas fora do prazo legal do art. 32 da Lei 9.096/95 (em 24/05/2018).
Por ocasião das manifestações do cartório eleitoral, nas contas apresentadas foram identificadas impropriedades sem gravame algum para o
exercício de fiscalização das contas anuais e verificação da regularidade da movimentação financeira do partido.
O lapso da agremiação partidária, tão somente, referiu-se à omissão em trazer o Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal,
conforme previsto no art. 29, II, da Resolução do TSE n. 23.464/2015, devidamente assinado pelo presidente, tesoureiro e contador.
As demais peças foram trazidas, ainda que extemporaneamente, pela agremiação partidária.
A circunstância inicialmente detectada nas contas, concernente à omissão do partido em utilizar do Sistema SPCA, foi superada pela juntada
de documentos extraídos do Sistema.
Ainda que a documentação tenha sido trazida após os prazos devidos, nada obstante o recebimento de documentação pertinente para
subsidiar a análise e julgamento das contas.
Assim, em homenagem aos postulados da boa-fé e da necessária instrumentalidade do processo, devida a consideração das peças
apresentadas extemporaneamente para fins de julgamento das contas, principalmente para efeito de afastar irregularidade ensejadora de
desaprovação ou de consideração das contas como não prestadas.
Esse o teor do previsto no art. 37, § 11, da Lei n. 9.096/95, que reza:
Art. 37.
§11. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear
irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas.
Em sendo assim, em face da apresentação dos demonstrativos e peças com a utilização do Sistema SPCA (fls. 99-121), complementados pela
apresentação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa (fl. 130), entendo que mister a aprovação das contas, com a ressalva de que ausente
apenas o Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, acolhendo na íntegra o parecer final do MPE (fls. 133-133v) e a
manifestação do cartório eleitoral (fls. 124-125)
Ante o exposto, forte no art. 46, II, da Resolução do TSE nº 23.464/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo
DEMOCRATAS - DEM - CACHOEIRA DO SUL - RS, relativas ao exercício 2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações pertinentes, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 30 de setembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 217/2019 - 010ª 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

14ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 14 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-40.2019.6.21.0014
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canguçu
JUIZ ELEITORAL: CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) ARIVANDO BÖHM-OAB 41101)
RESPONSÁVEL(S) : ILDO RADTKE BLODORN E RENATO DE ASSIS MARQUES MORALES
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do órgão municipal do MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, em Canguçu, relativa ao
exercício financeiro de 2018 (fls. 02/64 e 76/77).
O analista das contas expediu relatório preliminar de diligências (fl. 68).
Intimada, a agremiação acostou aos autos a documentação de fls. 76/77.
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Houve publicação de Edital n.º 08/2019 (fl. 83), dando ciência da apresentação das contas aos interessados, bem como o encaminhamento
dos autos ao Ministério Público Eleitoral, sem que fosse oferecida impugnação (fl. 85).
Sobreveio o parecer conclusivo, opinando o analista pela aprovação das contas, com base no inciso I, do art. 46 da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fl. 87).
À fl. 89, o Ministério Público Eleitoral ofereceu parecer pela aprovação das contas, também com fundamento no art. 46, inc. I, da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente pelo órgão partidário.
Da análise técnica das contas, verificou-se que a documentação apresentada reflete adequadamente a movimentação financeira e patrimonial
da agremiação partidária. Há demonstração da plena regularidade, estando atendidas, portanto, as exigências da legislação eleitoral.
Destaca-se que a agremiação não recebeu repasses do Fundo Partidário em 2018 e que os gastos foram suportados com recursos
remanescentes do exercício anterior.
Ademais, a movimentação dos recursos finaceiros declarados transitou integralmente por conta bancária.
Isso posto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e decido pela APROVAÇÃO das contas do órgão municipal do MDB –
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, referentes ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Canguçu, 30 de setembro de 2019
CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
Juiz Eleitoral da 014ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 14 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-12.2018.6.21.0014
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Canguçu
JUIZ ELEITORAL: CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
PARTIDO(S) : PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) PAULO RICARDO DA SILVA BRITO-OAB 85757)
RESPONSÁVEL(S) : AMADELINO DA SILVA E DANIEL DOS SANTOS FERREIRA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do órgão municipal do PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, em Canguçu, relativa ao exercício
financeiro de 2017 (fls. 04/24), apresentada de forma exteporânea (fl. 05).
Não houve publicação de edital, dando ciência da apresentação das contas aos interessados.
O analista das contas expediu relatório preliminar de diligências (fl. 27).
Intimada, a agremiação não se manifestou.
Sobreveio o relatório final de exame, opinando o analista pela aprovação das contas com ressalvas, com base no inciso II, do art. 46 da
Resolução TSE n. 23.464/2015 (fl. 34).
À fl. 36, o Ministério Público Eleitoral ofereceu parecer pela aprovação das contas com ressalvas, também com fundamento no art. 46, inc. II,
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente pelo órgão partidário e o prestador de contas não acostou aos autos os documentos
solicitados em relatório preliminar de diligências, porém, tais omissões geram uma impropriedade que não prejudica a análise da origem e da
destinação dos recursos da agremiação.
Da análise técnica das contas, verificou-se que a documentação apresentada reflete adequadamente a movimentação financeira e patrimonial
da agremiação partidária. Há demonstração da plena regularidade, estando atendidas, portanto, as exigências da legislação eleitoral.
Ademais, a movimentação dos recursos finaceiros declarados transitou integralmente por conta bancária.
Isso posto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e decido pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS do órgão municipal
do PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, referentes ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, inc. II, da Resolução TSE n.
23.464/2015.
Ante a omissão da emissão do edital, contendo o balanço patrimonial e o resultado do exercício financeiro, faça-se a publicação, conforme o
artigo 31, § 2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017. Após, envie-se os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Canguçu, 30 de setembro de 2019
CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
Juiz Eleitoral da 014ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019 - 14 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-62.2019.6.21.0014
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCIERO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canguçu
JUIZ ELEITORAL: CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS, ÓRGÃO PARTIDÁRIO CNPJ: 01.589.406/0001-14 (ADV(S) PAULO RICARDO NUNES PERCHIN-OAB
101080)
RESPONSÁVEL(S) : CASSIO LUIZ FREITAS MOTA - E ANA ELISE GOLDBECH KROLOW
R.h.
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Ante a expedição de relatório preliminar de diligências pelo analista técnico (fl. 107), intime-se o prestador de contas para manifestação acerca
das inconsistências apontadas, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 34, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após, voltem os autos à unidade técnica.
Cumpra-se.
Canguçu, 30 de setembro de 2019
CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
Juiz Eleitoral da 014ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 43/2019 - 14 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-57.2018.6.21.0014
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÃO 2018
PROCEDÊNCIA: Canguçu
JUIZ ELEITORAL: CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS (ADV(S) PAULO RICARDO NUNES PERCHIN-OAB 101080)
RESPONSÁVEL(S) : CÁSSIO LUIZ FREITAS E ANA ELISE GOLDEBECH KROLOW
Vistos.
Ante o comando do artigo 75 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, intime-se o prestador de contas para, querendo, pronunciar-se, em 3 (três)
dias, sobre a manifestação em parecer conclusivo de fls. 41/42.
Cumpra-se.
Canguçu, 30 de setembro de 2019
CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
Juiz Eleitoral da 014ª ZE

17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 047/2019
A Excelentíssima Senhora Drª Katiuscia Kuntz Brust, Juíza Eleitoral desta 017ª Zona de Cruz Alta/RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Venâncio Aires, 1174,
em Cruz Alta, RS, encontra-se disponível aos interessados, nos temos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546, de 18 de dezembro de 2017,
a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa ao exercício de 2018 do partido político abaixo listado.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2018, do seguinte partidos político:
- Partido Humanista Solidariedade – PHS de Cruz Alta/RS; responsáveis: Lenir Fatima Albrecht Kniphoff e Ana Carolina Olegario Chagas.
PRAZO: Faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Cruz Alta-RS, 01 de outubro de 2019.
Eu, Rogério da Silva Melo, Chefe de Cartório da 17ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
KATIUSCIA KUNTZ BRUST,
Juíza Eleitoral da 017ª ZE

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 023ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 42-25.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
MUNICÍPIO: NOVA RAMADA
RESPONSÁVEIS: JOCELI FERNANDES DIS SANTOS e DOUGLAS VINICIUS DA SILVA
ADV(s): MARLI LUCIAMEGIER BONMANN – OAB/RS 72.322.
Juiz Eleitoral: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA.
INTIMAÇÃO.
De Ordem, vista aos responsáveis no prazo de 3 (três) dias para apresentarem alegações finais.
Ijuí, 03 de outubro de 2019.
SONIA HEIMANN REINKE,
Chefe do Cartório da 23ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 023ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 41-40.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
MUNICÍPIO: IJUÍ
RESPONSÁVEIS: RENI CARLOS KOWALSKI e MARCO AURÉLIO BALLIN
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ADV(s): CAIRO DIEGO PUROLNIK – OAB/RS 88.777.
Juiz Eleitoral: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA.
INTIMAÇÃO.
De Ordem, vista aos responsáveis no prazo de 3 (três) dias para apresentarem alegações finais.
Ijuí, 03 de outubro de 2019.
SONIA HEIMANN REINKE,
Chefe do Cartório da 23ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 1302019 - 023ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 40-56.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
MUNICÍPIO: AJURICABA
RESPONSÁVEIS: MORGANA CORREA DA SILVA e ADENIR RITTERBUSCH
ADV(s): GIOMARA BESTER DAMIAN – OAB/RS 70.615.
Juiz Eleitoral: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA.
INTIMAÇÃO.
De Ordem, vista aos responsáveis no prazo de 3 (três) dias para apresentarem alegações finais.
Ijuí, 03 de outubro de 2019.
SONIA HEIMANN REINKE,
Chefe do Cartório da 23ª ZE.

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-15.2017.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2016
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - JAGUARÃO/RS (ADV(S) TÁSSIA REY SILVA-OAB 94239)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RENATO JAGUARÃO S. DA ROSA, ADAO LUIZ RODRIGUES SILVA, NADIA MARIA REY SILVA E MARIA
ISABEL COSTA OLIVEIRA
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Popular Socialista - PPS, de Jaguarão, referente ao exercício financeiro de 2016.
O partido apresentou as contas, de fls. 02 - 38.
Foi certificado pelo cartório a ausência de instrumento de procuração, à fl. 40.
Foi determinado em despacho de fl. 41, que em 7 (sete) dias, o partido sanasse a falha. À fl. 44 o partido acostou procuração.
O cartório certificou, todavia, que os nomes de Adão Luiz Rodrigues Silva e Maria Isabel Costa Oliveira foram incluídos na autuação do feito,
porquanto mencionados pelo partido.
Em despacho de fl. 47, ratificou-se a manutenção dos nomes acima mencionados na autuação do feito e foram determinadas as diligências
dos artigos 746 e 748 da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral - CNJE.
Foi certifica pelo cartório a ausência do balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício, o que impossibilitaria a publicação de
edital previsto na legislação. Em despacho de fl. 50, determinou-se que o partido suprisse a documentação no prazo de 3 (três) dias.
O partido se manteve inerte, consoante certidão de fl. 55.
Em despacho de fl. 58, foi determinada a citação do órgão partidário e seus responsáveis para que em 5 (cinco) dias, apresentassem suas
justificativas.
À fl. 68, o partido apresentou argumento no sentido de que as peças faltantes estavam no livro diário, já entregue a esta Justiça.
Porém, em despacho de fl. 71, foi respondido que o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício devem ser apresentados
como as demais peças, consoante prevê a legislação, não sendo suprida essa necessidade pela apresentação do livro diário.
Outrossim, no mesmo despacho, como restou frustrada a intimação de Paulo Renato Jaguarão Silva da Rosa, foi determinada sua intimação
via Oficial de Justiça do Poder Judiciário Estadual do Rio Grande do Sul.
O prazo para justificativas transcorreu in albis, consoante certificado pelo cartório na fl. 83.
Outrossim, em despacho de fl. 84, foi renovada a citação de Paulo Renato Jaguarão Silva da Rosa, bem como determinada a intimação dos
responsáveis no feito para que em 15 (quinze) dias, regularizassem sua representação processual.
O partido apresentou à fl. 86 a 98, a documentação requerida.
Em despacho de fl. 114, foi determinada a intimação via oficial de Justiça de Nádia Maria Rey Silva e Adão Luiz Rodrigues Silva, tendo em
vista haverem restado frustradas as tentativas via postal.
Intimadas as partes, transcorreu o prazo de 15 dias para regularização da representação processual in albis, consoante certificado à fl. 133.
Foi declarada a revelia de Paulo Renato Jaguarão Silva da Rosa, Adão Luiz Rodrigues Silva, Nádia Maria Rey Silva e Maria Isabel Costa
Oliveira, em despacho de fl. 134.
Foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS o edital 14/2019, que deu publicidade das contas do
PPS 2016, abrindo prazo para impugnações, conforme certidão de fl. 140;
O prazo transcorreu sem impugnações.
Sobreveio o exame preliminar, às fls. 145 e 146, no qual restaram apontadas as seguintes pendências documentais:
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1 - Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.464/15);
2 - Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução
TSE n. 23.464/15);
3 - Notas explicativas (art. 29, XXII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Acolhido o relatório preliminar, foi dado ao partido, em despacho de fl. 147, prazo de 20 (vinte) dias para manifestações, o qual transcorreu in
albis, consoante certidão de fl. 152.
Sobreveio o relatório do exame das contas, às fls. 155-157, no qual restaram apontados os seguintes aspectos:
Apesar de o cartório haver conseguido diligenciar a certidão de Regularidade do Profissional de Contabilidade, bem como haver entendido que
não era necessárias notas explicativas nas contas em análise, restou pendente o item 1 do relatório de exame, a saber, o Parecer da
Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido.
Apesar do prazo de 30 (trinta) dias, dado no despacho de fl. 159, o partido e responsáveis se mantiveram inertes, conforme certidão de fl. 164;
Foi emitido o parecer conclusivo das contas (fls. 167-169), no qual o examinador ressaltou a ausência do Parecer da Comissão Executiva ou
do Conselho Fiscal do partido, peça obrigatória.
Opinou o examinador pela desaprovação das contas, havendo o Parquet se manifestado no mesmo sentido em seu parecer de fls. 173-174.
Diante do teor do parecer do Ministério Público Eleitoral e do examinador das contas, em despacho de fl. 176, foi dado prazo de 15 (quinze)
dias para partido e responsáveis apresentarem defesa.
Publicada nota de expediente no DEJERS, transcorreu o prazo novamente in albis, consoante certidão de fl.180v.
Foi dado prazo de 3 (três) dias para alegações finais, no qual o partido se manteve inerte e o Ministério Público ratificou seu posicionamento
pela desaprovação das contas (fl. 187).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar as contas anuais do exercício 2016 do Partido Popular Socialista - PPS de Jaguarão, RS, de fl. 02 a 188.
O partido apresentou a prestação de contas nas fls. 02 a 38 e 86-98.
No exame das contas, bem como no parecer conclusivo pela desaprovação foi apresentada uma irregularidade, a saber, a falta do Parecer da
Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, documento que deixou de apresentar em mais de uma oportunidade.
Conforme aponta o examinador, verificou-se que não houve recebimento nem transferências de recursos oriundos do Fundo Partidário.
No caso em tela, tenho por certo que a desaprovação das contas, em face da mera ausência de peça que não impediu a análise das mesmas
é medida excessiva, cabendo a aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, com fulcro no art. 46, inciso II da Resolução TSE 23.464/2015, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Popular Socialista - PPS de Jaguarão, relativas ao exercício de 2016.
Devolva-se o livro diário.
Comuniquem-se, após o trânsito em julgado da decisão, ao TSE e ao TRE/RS, bem como aos Diretórios Nacional e Estadual do Partido
Popular Socialista – PPS.
Após, arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Jaguarão, 02 de outubro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 322/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-70.2016.6.21.0032
2015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) DELFINO SUZANO-OAB 8237), LUCIO FLAVIO BORGES E JOEL ALEXANDRE
RUBERT
MUNICÍPIO(S) : PALMEIRA DAS MISSÕES
Vistos.
Intime-se o partido para que regularize o pagamento das parcelas vencidas, salientando que o inadimplemento de três parcelas poderá
acarretar o vencimento antecipado da dívida.
Palmeira das Missões, 01 de outubro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 323/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 376-37.2016.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - De Candidato - Eleições 2016
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
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EXECUTADO(S) : ANTONIO CARLOS ZOTTIS PADILHA (ADV(S) ANTONIO MARTINS JÚNIOR-OAB 58488)
Vistos.
Intime-se o executado para que apresente os comprovantes de pagamento das três parcelas.
Palmeira das Missões, 01 de outubro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 180/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-42.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES GERAIS DE 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA
SILVA-OAB 106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829)
RESPONSÁVEL(S) : EDENILSON DOS SANTOS COSTA E EDERICH HERBERT ZIMMER (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA SILVA-OAB
106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829)
Vistos.
I - Relatório
O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT de Santo Antônio da Patrulha/RS prestou as contas da agremiação, relativamente às
Eleições Gerais de 2018, intempestivamente, em 18.12.2018, contrariando o disposto no art. 52, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017 e
no art. 29, IV, da lei nº 9.096/95.
Após serem citados, nos termos do art. 52, § 6º, IV, da Res. TSE nº 23.553/2017, os prestadores de contas apresentaram parte da
documentação exigida pela legislação de regência (fls. 15-28). Publicaram-se as contas através de edital (fl. 33), sendo que o prazo legal
trasncorreu sem qualquer manifestação (fl. 34).
Emitiu-se relatório preliminar (fls. 42/43), apontando: a) omissão na entrega das contas parciais, b) intempestividade na entrega das contas
finais, c) ausência de procuração outorgada pelo partido, d) presença de recursos de origem não identificada, e) omissão da existência da
conta bancária nº 609000207 e, f) ausência de movimentação de recursos não confirmada nos extratos bancários.
As partes foram devidamente intimadas para manifestação acerca do relatório preliminar, sendo que o prazo decorreu, in albis, fato não
certificado nos autos.
Emitiu-se o parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas. Ratificaram-se os apontamentos do exame anterior, destacando-se a
presença de recursos de origem não identificada na conta bancária nº 609000207, consistentes nos seguintes depósitos:
01/08/2018 - depósito em dinheiro no valor de R$ 1.000,00;
01/08/2018 - depósito em dinheiro no valor de R$ 974,65
O Partido dos Trabalhadores manifestou-se (fl. 57 e fls. 59-65) juntando balanço patrimonial, extratos bancários das contas nº 06.090002.0-7 e
nº 06.068089.0-4, relativos ao mês de junho, além de juntar procurações. Requereu a reconsideração do parecer técnico conclusivo ante a
alegação de que a conta bancária nº 609000207 é conta destinada a receber recursos oriundos do Fundo Partidário e que não se refere a
campanha eleitoral. Ainda, à fl. .60, alegou grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, alegando que o
órgão partidário não foi notificado formalmente para corrigir ou esclarecer as falhas em tela.
A hipótese de cerceamento de defesa foi afastada por este juízo que, todavia, determinou à unidade técnica de exame das contas que se
manifestasse acerca dos demais argumentos da defesa.
A manifestação técnica de fls. 74/75 acolheu parcialmente a argumentação da defesa, opinando pela análise dos recursos de origem não
identificada, no valor de R$ 1.974,65, em sede de prestação de contas partidárias anuais do exercício 2018, visto que não há comprovação de
que a conta que recebera os referidos recursos (nº 609000207) está vinculada à campanha eleitoral de 2018. Nessa linha e considerando que
o próprio diretório municipal afirma não ter participado das Eleições 2018, apontou a omissão na abertura de conta específica de campanha.
Com vista dos autos, o Ministério Pùblico Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, visto que as
impropriedades apontadas impedem a análise da movimentação financeira.
Intimaram-se as partes para manifestação final, sendo que o prazo legal decorreu sem manifestações.
É o relatório.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Passo a decidir.
II - Fundamentação
Trata-se de apreciar as contas eleitorais do Partido dos Trabalhadores - PT de Santo Antônio da Patrulha/RS referentes às Eleições Gerais de
2018.
A análise técnica apontou várias impropriedades, as quais, no entanto, não têm o condão de macular decisivamente as presentes contas ou
impedir sua análise e menos ainda interferir nos destinos das Eleições Gerais de 2018, pleito cuja estatura e alcance são evidentemente muito
maiores.
Importante ressaltar que, à princípio, apontou-se irregularidade insanável na questão do recebimento de recursos de origem não identificada
(RONI). Entendo que, não havendo comprovação da destinação da conta bancária beneficiária dos recursos irregulares em questão, a origem
dos valores inicialmente impugnados pela análise técnica deve ser investigada em sede de prestação de contas anual. Ocorre que, sendo a
única conta bancária ativa em nome do partido destinada a outros fins que não os eleitorais, tem-se que a agremiação omitiu-se no dever de
abertura de conta específica para o pleito, conforme apontado ao final da manifestação técnica (fl. 75), descumprindo com seu dever
de transparência, insculpido no art. 10, caput e parágrafo 2º, da Res. TSE nº 23.553/2017, o qual assim dispõe:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
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Entretanto, a simples ausência de conta bancária, mesmo consideradas as demais impropriedades constatadas nestes autos, constitui-se em
mera falha de caráter formal que não chega a obstruir a atividade fiscalizadora desta Justiça Especializada, visto que não houve impugnação
das contas e em nenhum momento vieram aos autos quaisquer provas de que a agremiação em tela tenha auferido e/ou utilizado recursos em
sede de campanha eleitoral. Há, portanto, verossimilhança na alegação de ausência de movimentação de recursos financeiros. Nesse sentido,
colaciona-se recente jurisprudência oriunda do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO. 1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas à Justiça
Eleitoral acerca da arrecadação e dos gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de tal
dever. Nesse sentido, o art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir
receitas e realizar despesas relacionadas à campanha eleitoral. 2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais,
declarando, de maneira verossímil, não ter arrecadado ou aplicado recursos em prol de uma campanha eleitoral que transcende a seus
interesses imediatos. A regra que determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em
situações como a dos autos. 3. Plausível a alegação de que o partido municipal não se envolveu no certame voltado ao preenchimento de
cargos eletivos estaduais e federais e que, dadas as peculiaridades deste caso, a inexistência de conta bancária constitui-se em impropriedade
formal, não ensejando a desaprovação das contas do órgão partidário. 4. Provimento. Aprovação com ressalvas.
(TRE-RS - RE: 7665 HULHA NEGRA - RS, Relator: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data
de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 106, Data 12/06/2019, Página 8)
O art. 77, inciso II, da Res. TSE nº 23.553/2017, a qual orienta o mérito das contas relativas às Eleições Gerais de 2018, assim dispõe sobre o
julgamento das contas:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(…)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
Assim, analisando o contexto destes autos, o qual não encerra qualquer indício de irregularidade, mas apenas impropriedades de caráter
formal que não comprometem a regularidade da prestação de contas, conclui-se que a aprovação das presentes contas, com ressalvas, é
medida que se impõe.
III - Dispositivo
Ante o exposto, forte no art. 77, II, da Resolução do TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de Santo Antônio da Patrulha/RS, relativas às Eleições Gerais de 2018.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações pertinentes, arquivem-se.
Santo Antônio da Patrulha, 25 de setembro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 181/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-62.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SDD DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) JUSSARA TEDESCO BESTETTI-OAB 48497)
RESPONSÁVEL(S) : JUSSARA TEDESCO BESTETTI E UILSON MACHADO DA SILVA (ADV(S) JUSSARA TEDESCO BESTETTI-OAB
48497)
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de prestação de contas partidárias, apresentada pelo Solidariedade - SDD de Santo Antônio da Patrulha/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018. As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 02), firmada pelos
responsáveis pela movimentação financeira da agremiação no exercício em tela, observando o disposto no artigo 28, §3º, da Resolução TSE
n. 23.546/2017, a qual norteia o mérito das prestações de contas do exercício 2018.
Publicado o Edital de Publicação n. 021/2019, decorreu o prazo legal sem impugnações (fl. 21). Em atenção ao inciso IV do art. 45 da Res.
TSE nº 23.546/2017, emitiu-se manifestação técnica (fls. 24/25), pela qual a unidade técnica de exame das contas concluiu pelo recebimento
da declaração de fl. 02. A análise técnica informa que não foram encontrados registros de eventual emissão de recibos de doação ou registros
de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e, ainda, informa a ausência de conta bancária em nome agremiação.
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, manifestou-se pelo acolhimento da aludida declaração, considerando, para todos os
efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido
II - Fundamentação
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Solidariedade - SDD de Santo Antônio da
Patrulha/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, § 4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
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.
(...) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído pela Lei n. 13.165/2015) Compulsando estes autos, verifica-se
a inexistência de qualquer indício de movimentação de recursos durante o exercício do ano de 2018.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
acolhimento da declaração e julgamento das contas como apresentadas e aprovadas para todos os efeitos.
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Assim dispõe o art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017: Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de
ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
(...) VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as
respectivas contas; O acolhimento das presentes contas é, portanto, medida que se impõe.
III - Dispositivo
Pelo exposto, considero, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2018 do
Solidariedade - SDD de Santo Antônio da Patrulha/RS, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017 c/c o
artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.
Santo Antônio da Patrulha, 30 de setembro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 182/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-17.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) CIRANO BEMFICA SOARES-OAB
58676)
RESPONSÁVEL(S) : JADIR BRESCIANI DE OLIVEIRA E ITAMAR LUIZ BACH (ADV(S) CIRANO BEMFICA SOARES-OAB 58676)
Vistos.
I - Relatório
Trata-se de prestação de contas partidárias, apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC de Santo Antônio da Patrulha/RS, relativas ao
exercício financeiro de 2018. As contas foram apresentadas por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 03),
firmada pelos responsáveis pela movimentação financeira da agremiação no exercício em tela, observando o disposto no artigo 28, §3º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, a qual norteia o mérito das prestações de contas do exercício 2018.
Publicado o Edital de Publicação n. 023/2019, decorreu o prazo legal sem impugnações (fl. 24). Em atenção ao inciso IV do art. 45 da Res.
TSE nº 23.546/2017, emitiu-se manifestação técnica (fls. 24/25), pela qual a unidade técnica de exame das contas concluiu pelo recebimento
da declaração de fl. 03. A análise técnica informa que não foram encontrados registros de eventual emissão de recibos de doação ou registros
de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e, ainda, informa a ausência de conta bancária em nome agremiação.
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, manifestou-se pelo acolhimento da aludida declaração, considerando, para todos os
efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido
II - Fundamentação
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC de Santo Antônio
da Patrulha/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Acerca do tema, o artigo 32, § 4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
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.
(...) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído pela Lei n. 13.165/2015) Compulsando estes autos, verifica-se
a inexistência de qualquer indício de movimentação de recursos durante o exercício do ano de 2018.
Outrossim, a análise técnica das contas verificou a observância das formalidades legais e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
acolhimento da declaração e julgamento das contas como apresentadas e aprovadas para todos os efeitos.
Assim dispõe o art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28, a autoridade
judiciária determina, sucessivamente: (...) VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que: a) na hipótese de, concomitantemente,
não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do
MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
O acolhimento das presentes contas é, portanto, medida que se impõe.
III - Dispositivo
Pelo exposto, considero, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício financeiro de 2018 do
Partido Social Cristão - PSC de Santo Antônio da Patrulha/RS, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n.
23.546/2017 c/c o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995.
Intimem-se. Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.
Santo Antônio da Patrulha, 30 de setembro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 183/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-77.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : REPUBLICANOS (ANTIGO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB) DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS
(ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ANDRE NUNES DA SILVA E ROSANE DA SILVA DIAS (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB
63510), SILVIA ADRIANA ROSA E CLAUDEMIR DOS SANTOS
Vistos.
Deverá o cartório eleitoral dar integral cumprimento ao despacho de fl. 87, intimando as partes Sílvia Adriana e Claudemir dos Santos por meio
de carta com aviso de recebimento.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 30 de setembro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 144/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-26.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO
2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : MDB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) MÁRCIO CATELLO COSTA-OAB 85690)
RESPONSÁVEL(S) : MAURÍCIO DA SILVA BORGES E FLÁVIO JAIR ALBRECHT (ADV(S) MÁRCIO CATELLO COSTA-OAB 85690)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que se manifestem acerca do Exame da Prestação de Contas, no prazo de 30 (trinta)
dias, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE 23.546/2017.
D. L.
"EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/1995 e a Resolução TSE n. 23.546/2017, esta unidade técnica se manifesta na forma do art.
351 sobre o exame da prestação de contas do partido acima nominado.
I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira
Quanto ao cumprimento da Lei 9.096/1995 e da Resolução TSE n. 23.546/2017 e aos aspectos de natureza financeira, foi observado o
seguinte:
1.1. Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, se observa falha no item em comento,
haja vista que os extratos bancários relativos ao período a que se referem as contas prestadas (ano 2018), não demonstram toda a
movimentação financeira, em sua forma definitiva, não contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, falha apontada no exame
preliminar de fls. 100-101.
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
2.1. Conforme documentação apresentada, além de consultas ao site do sítio do Tribunal Superior Eleitoral, não houve aplicação ou
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III. Das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada.
3.1. Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, não foram observadas receitas de origem
não identificada ou recursos de fontes vedadas.
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários.
4.1. Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a
conformidade entre as receitas verificadas na movimentação financeira dos extratos bancários parciais e gastos informados pelo partido.
V. Da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995.
Na análise da observância dos limites previstos no art. 44 da lei nº 9.096/95 quanto à utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário
verificou-se que:
5.1. Conforme documentação apresentada e consulta ao site do TSE, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos.
6.1. Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, com base nas características qualitativas das informações
prestadas pela agremiação partidária, utilizando-se atributos de relevância e materialidade, restaram as falhas relatadas no item “I” deste
exame.
Sendo assim, considerando a impropriedade do item I deste exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência em conformidade com o art. 35,
§ 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 30 dias, para posterior
emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução.
À consideração superior.
São Francisco de Paula, 01 de outubro de 2019.
Anelise Vidor de Castilhos,
Responsável pelo exame das contas da 048ª ZE."
São Francisco de Paula, 02 de outubro de 2019
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CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-33.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PRB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON LUIS SILVA DOS SANTOS E LUIZIA FILOMENA CORDOVA DE SOUZA (ADV(S) CRISTIANA BORGES
CARDOSO-OAB 63510)
O Partido Republicano Brasileiro - PRB de São Francisco de Paula, apresentou prestação de contas sem movimentação financeira relativa ao
exercício financeiro 2018 fora no prazo previsto pelo art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi publicada através do Edital de nº 020/2019 (fl. 09), não havendo impugnação.
Ato contínuo, foi emitido parecer conclusivo recomendando a declaração das contas como prestadas, aprovando-as com ressalvas, tendo em
vista a inexistência de movimentação bancária e a inexistência de emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário; mantendo-se a ressalva quanto a intempestividade da apresentação das contas (fl. 16).
O Ministério Público Eleitoral, em parecer, opinou pela desaprovação das contas (fl. 20/22).
É o relatório.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as suas esferas
de competência e, nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/17 determina, em seus artigos 4º, V, b, e 28, I, a obrigatoriedade dos Partidos
Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 32, caput, da
Lei nº 9.096/95).
Compulsando os autos, não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
apresentadas.
Ademais, conforme se depreende da leitura do parecer ministerial (fls. 20/22), este não considerou a exceção do art. 32, § 4º da Lei nº
9.096/95, não merecendo guarida.
Diante do exposto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB de São
Francisco de Paula relativas ao Exercício 2018, apresentadas sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos
termos do art. 45, VIII, e art. 46, I, ambos da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
São Francisco de Paula, 02 de outubro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 29-48.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2016 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PRB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON LUIS SILVA DOS SANTOS E LUZIA FILOMENA CORDOVA DE SOUZA (ADV(S) CRISTIANA BORGES
CARDOSO-OAB 63510)
O Partido Republicano Brasileiro - PRB de São Francisco de Paula, apresentou prestação de contas sem movimentação financeira relativa ao
exercício financeiro 2016 fora no prazo previsto pelo art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi publicada através do Edital de nº 022/2019 (fl. 09), não havendo impugnação.
Ato contínuo, foi emitido parecer conclusivo recomendando a declaração das contas como prestadas, aprovando-as com ressalvas, tendo em
vista a inexistência de movimentação bancária e a inexistência de emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário; mantendo-se a ressalva quanto a intempestividade da apresentação das contas (fl. 16).
O Ministério Público Eleitoral, em parecer, opinou pela desaprovação das contas (fl. 20/22).
É o relatório.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as suas esferas
de competência e, nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/17 determina, em seus artigos 4º, V, b, e 28, I, a obrigatoriedade dos Partidos
Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 32, caput, da
Lei nº 9.096/95).
Compulsando os autos, não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
apresentadas.
Ademais, conforme se depreende da leitura do parecer ministerial (fls. 20/22), este não considerou a exceção do art. 32, § 4º da Lei nº
9.096/95, não merecendo guarida.
Diante do exposto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB de São
Francisco de Paula relativas ao Exercício 2016, apresentadas sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos
termos do art. 45, VIII, e art. 46, I, ambos da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
São Francisco de Paula, 02 de outubro de 2019
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CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 27-78.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO
2017
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PRB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON LUIS SILVA DOS SANTOS E LUIZA FILOMENA CORDOVA DE SOUZA (ADV(S) CRISTIANA BORGES
CARDOSO-OAB 63510)
O Partido Republicano Brasileiro - PRB de São Francisco de Paula, apresentou prestação de contas sem movimentação financeira relativa ao
exercício financeiro 2017 fora no prazo previsto pelo art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi publicada através do Edital de nº 019/2019 (fl. 09), não havendo impugnação.
Ato contínuo, foi emitido parecer conclusivo recomendando a declaração das contas como prestadas, aprovando-as com ressalvas, tendo em
vista a inexistência de movimentação bancária e a inexistência de emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário; mantendo-se a ressalva quanto a intempestividade da apresentação das contas (fl. 16).
O Ministério Público Eleitoral, em parecer, opinou pela desaprovação das contas (fl. 20/22).
É o relatório.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as suas esferas
de competência e, nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/17 determina, em seus artigos 4º, V, b, e 28, I, a obrigatoriedade dos Partidos
Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 32, caput, da
Lei nº 9.096/95).
Compulsando os autos, não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
apresentadas.
Ademais, conforme se depreende da leitura do parecer ministerial (fls. 20/22), este não considerou a exceção do art. 32, § 4º da Lei nº
9.096/95, não merecendo guarida.
Diante do exposto, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB de São
Francisco de Paula relativas ao Exercício 2017, apresentadas sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos
termos do art. 45, VIII, e art. 46, I, ambos da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
São Francisco de Paula, 02 de outubro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 49 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 55-77.2018.6.21.0049
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - Crimes Eleitorais - ART 344 CE - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
NOTICIANTE(S) : MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PUBLICA
NOTICIADO(S) : GENI JACQUELINE VIEIRA DA FONTOURA (ADV(S) Cacilia Fagundes Teixeira - OAB/RS 98660)
À noticiada.
Vistos.
Verificado ter sido cumprida a transação penal ajustada (fl. 14), que homologo, declaro extinta a punibilidade da autora GENI JACQUELINE
VIEIRA DA FONTOURA.
Além disso, determino o lançamento do ASE 388 no cadastro da eleitora a fim de permitir a averiguação da impossibilidade de concessão de
outro benefício idêntico no prazo de 5 (cinco) anos.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se o feito, com baixa, depois de procedidos os registros necessários.
Dil. Legais.
São Gabriel, 13 de setembro de 2019
JULIANA NEVES CAPIOTTI
Juíza Eleitoral da 049ª ZE
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53ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 017/2019
O Doutor Cristiano Eduardo Meincke, Juiz Eleitoral da 53ª Zona de Sobradinho-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 Lino Lazzari, 124, Centro, em Sobradinho/RS,
encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei 9.096/95 e do art. 31 da Resolução TSE
23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas Anual – Exercício 2018 dos
órgãos partidários municipais.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial do seguinte partido político:
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB de LAGOÃO
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 no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Sobradinho/RS, 12/09/2019.
Eu, Juliano Meira Pilau, Chefe de Cartório da 53ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE,
Juiz Eleitoral da 53ª ZE.

Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, a 53ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos nº
015/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, edição de 14.08.2019, procedeu à eliminação
dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos, por meio de trituração. Sobradinho,
02/10/2019. CRISTIANO EDUARDO MEINCKE, Juiz Eleitoral da 53ª ZE.

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 457/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AIJE - 1140-51.2016.6.21.0055
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - Eleições - 1° Turno - Conduta Vedada a Agente Público - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE
MULTA - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
REPRESENTANTE(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : MAGALI VITORINA DA SILVA (ADV(S) JULIO CEZAR GARCIA JUNIOR-OAB 75972 E VINICIUS FELIPPE-OAB
93503)
Vistos.
1. RECEBO os embargos de declaração.
2. No mérito, no entanto, NEGO PROVIMENTO, uma vez que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, conforme bem
argumentado pelo órgão ministerial, cuja manifestação às fls. 383/384 adoto também como razões de decidir.
Intimem-se.
Expirado o prazo de alegações finais, conclua-se para sentença.
Dil. Legais.
Taquara, 27 de setembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-12.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) AIDIR ALAN ARBOIT-OAB 68095)
RESPONSÁVEL(S) : CARINE TOMASI ARBOIT E ADROALDO TIBOLA (ADV(S) AIDIR ALAN ARBOIT-OAB 68095)
Vistos.
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Nos termos do disposto na Resolução TSE nº 23.546/2017, art. 34, §3º, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que, no prazo
de 20 (vinte) dias, complementem a documentação faltante.
D.L.
Marau, 01 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17);
3.Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
4. Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.546/17);
5.Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE
n. 23.546/17)
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Marau, 25 de setembro de 2019.
À consideração da EXMA. Sra. Juíza Eleitoral
RODRIGO FERNANDO GERARDI
Chefe de Cartório Substituto da 62ª Zona Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-27.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) AIDIR ALAN ARBOIT-OAB 68095)
RESPONSÁVEL(S) : CARINE TOMASI ARBOIT E ADROALDO TIBOLA (ADV(S) AIDIR ALAN ARBOIT-OAB 68095)
Vistos.
Nos termos do disposto na Resolução TSE nº 23.546/2017, art. 34, §3º, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que, no prazo
de 20 (vinte) dias, complementem a documentação faltante.
D.L.
Marau, 01 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos e as peças constantes no art. 29 da citada
resolução, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
1. Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.546/17);
2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º. (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n. 23.546/17);
3. Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.546/17);
4. Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.546/17);
5. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução TSE
n. 23.546/17);
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
Marau, 25 de setembro de 2019.
À consideração da EXMA. Sra. Juíza Eleitoral
RODRIGO FERNANDO GERARDI
Chefe de Cartório Substituto da 62ª Zona Eleitoral.
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71ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-69.2019.6.21.0071
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : DIREÇÃO MUNICIPAL/ COMISSÃO PROVISÓRIA PELO PARTIDO - PRB (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB
56844)
RESPONSÁVEL(S) : LEVI LORENZO MELO (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56.844), ADRIANA MARTINS DA SILVA NUNES
(ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Republicano Brasileiro - PRB, por seu Diretório Municipal de Gravataí, RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº. 23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº 17.379/2019 em
13.05.2019 (fl.02).
O Edital nº 013/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 125 fl. 44, dia 10 de julho de 2019, bem como afixado em 09/07/2019 no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 22.07.2019 (fl. 60), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
contudo, houve entrega intempestiva das contas, derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e
aprovação c/ressalvas (fl. 62/63).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação c/ressalvas
nos termos do parecer conclusivo exarado pelo perito (fl. 65 verso e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, exceto a apresentação intempestiva à
Justiça Eleitoral, mencionada no parecer técnico e no parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação
c/ressalvas isoladamente, porquanto a regular análise da movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS c/RESSALVAS, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB
do município de Gravataí, julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 26 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-51.2019.6.21.0071
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : 22 - PARTIDO LIBERAL - PL (ADV(S) ISRAEL PEREIRA-OAB 90.509)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS CLAITON MANFRO SCHINOFF (ADV(S) ISRAEL PEREIRA-OAB 90.509), SANDRA REGINA SILVA PEREIRA
DOS SANTOS
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido da República - PR, por seu Diretório Municipal de Gravataí, RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº. 23.464/2015 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2016, e protocolada sob nº 29.405/2019 em
07.08.2019 (fl.02).
O Edital nº 027/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 166 fl. 39, dia 05 de setembro de 2019, bem como afixado em 03/09/2019 no mural
de avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 13.09.2019 (fl. 08), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
contudo, foi apresentada intempestivamente à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução do TSE nº 23.546/2017, conforme se
verifica no respectivo recibo de entrega (fl. 02), derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e
aprovação c/ressalvas (fls. 12/13).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação c/ressalvas
(fl. 15 verso e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
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A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.464/2015
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, exceto a apresentação intempestiva à
Justiça Eleitoral, mencionada no parecer técnico e no parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação
c/ressalvas isoladamente, porquanto a regular análise da movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS c/RESSALVAS, as contas partidárias do exercício de 2016 do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR do município de
Gravataí, julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 26 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-67.2019.6.21.0071
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : 18 - REDE SUSTENTABILIDADE (ADV(S) PAULO ROBERTO DA CUNHA-OAB 95.522)
RESPONSÁVEL(S) : MARIBEL ROCHA WAGNER E RENI VILMAR DOS SANTOS (ADV(S) PAULO ROBERTO DA CUNHA-OAB 95.522)
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Rede Sustentabilidade - REDE, por seu Diretório Municipal de Gravataí, RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº. 23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº 28.416/2019 em
31.07.2019 (fl.08).
O Edital nº 020/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 148 fl. 32, dia 12 de agosto de 2019, bem como afixado em 08/08/2019 no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 28.08.2019 (fl. 14), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
contudo, houve entrega intempestiva das contas, derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e
aprovação c/ressalvas (fl. 18).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação c/ressalvas
nos termos do parecer conclusivo exarado pelo perito (fl. 19 verso e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, exceto a apresentação intempestiva à
Justiça Eleitoral, mencionada no parecer técnico e no parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação
c/ressalvas isoladamente, porquanto a regular análise da movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS c/RESSALVAS, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE - REDE
do município de Gravataí, julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 26 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 48/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-90.2019.6.21.0071
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Comissão Provisória - 2018
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : PODE - PODEMOS (ADV(S) SILVIA MARIA PEREIRA-OAB 100.509)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO MOACIR GONÇALVES DOS SANTOS E CLAUDIO SOARES GARCIA (ADV(S) SILVIA MARIA PEREIRA-OAB
100.509)
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Podemos - PODE, por seu Diretório Municipal de Gravataí, RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº. 23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº 28.227/2019 em
30.07.2019 (fl. 08).
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O Edital nº 021/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 148 fl. 32, dia 12 de agosto de 2019, bem como afixado em 08/08/2019 no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 28.08.2019 (fl. 19), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
contudo, houve entrega intempestiva das contas, derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e
aprovação c/ressalvas (fl. 21).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação c/ressalvas
nos termos do parecer conclusivo exarado pelo perito (fl. 23 verso e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, exceto a apresentação intempestiva à
Justiça Eleitoral, mencionada no parecer técnico e no parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação
c/ressalvas isoladamente, porquanto a regular análise da movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS c/ressalvas, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO PODEMOS - PODE do município de
Gravataí, julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 25 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 49/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-23.2019.6.21.0071
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : 22 - PARTIDO LIBERAL - PL (ADV(S) ISRAEL PEREIRA-OAB 90.509)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS CLAITON MANFRO SCHINOFF (ADV(S) ISRAEL PEREIRA-OAB 90.509), SANDRA REGINA SILVA PEREIRA
DOS SANTOS
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Liberal - PL, por seu Diretório Municipal de Gravataí, RS, em cumprimento ao
disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela Resolução nº.
23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº 29.896/2019 em 09.08.2019 (fl. 15).
O Edital nº 025/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 152 fl. 34, dia 16 de agosto de 2019, bem como afixado em 13/08/2019 no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 28.08.2019 (fl. 19), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
contudo, houve entrega intempestiva das contas, derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e
aprovação c/ressalvas (fl. 21).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação c/ressalvas
nos termos do parecer conclusivo exarado pelo perito (fl. 23 verso e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, exceto a apresentação intempestiva à
Justiça Eleitoral, mencionada no parecer técnico e no parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação
c/ressalvas isoladamente, porquanto a regular análise da movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS c/ressalvas, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO LIBERAL - PL do município de Gravataí,
julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 25 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-74.2019.6.21.0071
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Partido Político - Comissão Provisória - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Glorinha
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) PAULO RIETH MOREIRA-OAB 101.217)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS VAGNER PERES SEVERO (ADV(S) PAULO RIETH MOREIRA-OAB 101.217), VILTON ANOR AUGUSTIN
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Socialista Brasileiro - PSB, por seu Diretório Municipal de Glorinha, RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº. 23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº 30.601/2019 em
15.08.2019 (fl.10).
O Edital nº 026/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 161 fl. 18, dia 29 de agosto de 2019, bem como afixado em 28/08/2019 no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 16.09.2019 (fl. 15), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
contudo, houve entrega intempestiva das contas, derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e
aprovação c/ressalvas (fl. 17).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação c/ressalvas
nos termos do parecer conclusivo exarado pelo perito (fl. 19 verso e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, exceto a apresentação intempestiva à
Justiça Eleitoral, mencionada no parecer técnico e no parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação
c/ressalvas isoladamente, porquanto a regular análise da movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS c/RESSALVAS, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do
município de Glorinha, julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 25 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 51/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-29.2019.6.21.0071
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) THAIS DA SILVA MARCELINO-OAB
85.802)
RESPONSÁVEL(S) : DENNER LEOPOLDO GELINGER DOS SANTOS E JOSÉ MARIO PERES (ADV(S) THAIS DA SILVA MARCELINO-OAB
85.802)
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, por seu Diretório Municipal de
Gravataí, RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95,
regulamentada pela Resolução nº. 23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº
22.743/2019 em 18.06.2019 (fl.02).
O Edital nº 016/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 140 fl. 25, dia 31 de julho de 2019, bem como afixado em 30/07/2019 no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 12.08.2019 (fl. 11), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
contudo, houve entrega intempestiva das contas, derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e
aprovação c/ressalvas (fl. 14).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação c/ressalvas
nos termos do parecer conclusivo exarado pelo perito (fl. 16 verso e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
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Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, exceto a apresentação intempestiva à
Justiça Eleitoral, mencionada no parecer técnico e no parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação
c/ressalvas isoladamente, porquanto a regular análise da movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS c/ressalvas, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB do município de Gravataí, julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 25 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 52/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-14.2019.6.21.0071
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) THAIS DA SILVA MARCELINO-OAB
85.802)
RESPONSÁVEL(S) : FRANCISCO DE SOUZA PINHO E NERI FACIN (ADV(S) THAIS DA SILVA MARCELINO-OAB 85.802)
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, por seu Diretório Municipal de
Gravataí, RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95,
regulamentada pela Resolução nº. 23.464/2015 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2016, e protocolada sob nº
22.744/2019 em 18.06.2019 (fl.02).
O Edital nº 017/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 140 fl. 25, dia 31 de julho de 2019, bem como afixado em 30/07/2019 no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 12.08.2019 (fl. 44), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
contudo, foi apresentada intempestivamente à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução do TSE nº 23.546/2017, conforme se
verifica no respectivo recibo de entrega (fl. 02), derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e
aprovação c/ressalvas (fls. 45/46).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação c/ressalvas
(fl.48 verso e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.464/2015
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, exceto a apresentação intempestiva à
Justiça Eleitoral, mencionada no parecer técnico e no parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação
c/ressalvas isoladamente, porquanto a regular análise da movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS c/RESSALVAS, as contas partidárias do exercício de 2016 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB do município de Gravataí, julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 25 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 53/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-91.2019.6.21.0071
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO DO PARTIDO PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) GREICY DOS SANTOS FLORES-OAB 92.218)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO CARVALHO DE ANDRADE E DERONI ANDRADE DA SILVEIRA (ADV(S) GREICY DOS SANTOS FLORESOAB 92.218)
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Progressistas - PP, por seu Diretório Municipal de Gravataí, RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº. 23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº 15.549/2019 em
30.04.2019 (fl.02).
O Edital nº 013/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 125 fl. 44, dia 10 de julho de 2019, bem como afixado na mesma data no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 22.07.2019 (fl. 43), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
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Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas necessitavam de complementação conforme Exame
Preliminar (fls. 45/46), após intimação (fls. 47/48), vieram a complementação das informações prestadas (fls. 50/59), estavam corretas quanto a
sua forma contábil, derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e aprovação (fls. 60/61).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação (fl.63 verso
e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, mencionada no parecer técnico e no
parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação isoladamente, porquanto a regular análise da
movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO PROGRESSISTAS - PP do município de Gravataí,
julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 25 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 54/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-44.2019.6.21.0071
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Comissão Provisória - 2018
PROCEDÊNCIA: Glorinha
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) UBIRATÃN DIAS DA SILVA-OAB 101.752)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE FAGUNDES DA SILVA E JOSÉ SADIR DA ROSA (ADV(S) UBIRATÃN DIAS DA SILVA-OAB 101.752)
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, por seu Diretório Municipal de Glorinha, RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº. 23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº 29.950/2019 em
09.08.2019 (fl.13).
O Edital nº 024/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 152 fl. 33/33v, dia 16 de agosto de 2019, bem como afixado em 13/08/2019 no mural
de avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 28.08.2019 (fl. 76), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
contudo, houve entrega intempestiva das contas, derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e
aprovação c/ressalvas (fl. 79/80).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação c/ressalvas
nos termos do parecer conclusivo exarado pelo perito (fl. 82 verso e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, exceto a apresentação intempestiva à
Justiça Eleitoral, mencionada no parecer técnico e no parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação
c/ressalvas isoladamente, porquanto a regular análise da movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS c/RESSALVAS, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do
município de Glorinha, julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 24 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
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76ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 017/2019 - 76ª ZE/RS
O Mm. Juiz Eleitoral da 076ª ZE, Dr. Alexandre Kosby Boeira, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n. 0155741, aprovada
pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento nº 0156159, processo n. 0007249-69.2019.6.21.8076 do Sistema
Eletrônico de Informações (SEI), faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste
Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, o Cartório da 076ª Zona Eleitoral eliminará os
documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração, que ocorrerá nas dependências da empresa DNC Comércio de Papel Ltda,
CNPJ nº 92498133/0001-80, sita a Rua Taiti, 370, Bairro Vicentina, no município de São Leopoldo. Os interessados, no prazo citado, poderão
requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, com a respectiva
qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação Documental.
Novo Hamburgo, 01 de outubro de 2019.
Alexandre Kosby Boeira,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2019 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 71-13.2019.6.21.0076
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : CARMEM LUCIA SIMÃO GIRELLI (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56.844), MARIA DE LOURDES
CHRISTÓVÃO (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844 E TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56.543)
Vistos, etc.
Intimem-se, por meio de Nota de Expediente, para que sejam apresentados os documentos apontados no Exame Preliminar de fl. 78 no prazo
de 20 (vinte) dias.
D.L.
Novo Hamburgo, 01 de outubro de 2019
ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
Juiz Eleitoral da 076ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2019 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-51.2018.6.21.0076
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDOS DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GABRIELA PIARDI DOS SANTOS-OAB 49678)
RESPONSÁVEL(S) : CLARITA SILVA DE SOUZA, CLÉRIS DE FÁTIMA CAVALHEIRO BRIZOLA, RENE LUÍS BACKES E ADÃO ELOIR
SELISTRE (ADV(S) GABRIELA PIARDI DOS SANTOS-OAB 49678)
Vistos, etc.
Intime-se o partido, por meio de Nota de Expediente, para que recolha ao Tesouro Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, o valor de R$ 198,80
apontado na sentença, devendo juntar aos autos o comprovante de pagamento no prazo de 5 (cinco) dias após o vencimento.
A emissão da GRU para o pagamento deverá ser solicitada ao Cartório Eleitoral da 076ª Z.E.
D.L.
Novo Hamburgo, 01 de outubro de 2019
ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
Juiz Eleitoral da 076ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 76 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 46-03.2019.6.21.0172
REQUERIMENTO - DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - Eleições - Eleição Proporcional - Cargo - Vereador - 2012 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
CANDIDATO(S) : CHRISTIAN MÜLLER (ADV(S) CRISTIAN RAFAEL BARALDI VEDOVATTO-OAB 67.005)
Vistos.
Trata-se de contas de campanha relativas às Eleições de 2012 do candidato a vereador Christian Müller, apresentadas com a finalidade de
regularizar sua situação no Cadastro Nacional de Eleitores, uma vez que, ultrapassado o prazo legal para prestar as contas, foi registrado em
seu histórico o ASE 230 (Irregularidade na prestação de contas), que impede a quitação eleitoral.
Os documentos foram recebidos pela 172ª Zona Eleitoral e houve declinação de competência a este juízo, pois o julgamento das contas de
campanha das Eleições de 2012 estava designado para a 76ª Zona (fls. 35/38).
Publicado o Edital (fl. 43) com prazo de 3 (três) dias para impugnação, não houve manifestação (fl. 44v), bem como, dada vista ao Ministério
Público Eleitoral, também não houve impugnação (fl. 48).
Juntado extrato bancário eletrônico (fl. 51), foi expedido relatório de exame de contas (fls. 52/56) e concedido prazo de 3 (três) dias ao
candidato para recolhimento de valor à conta do Partido Progressista – PP, a título de sobras de campanha.
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Vencido o prazo em 1 (um) dia, o candidato comprovou a realização do recolhimento do valor (fl. 61) e, cumprida a diligência determinada,
expediu-se o parecer conclusivo pelo levantamento da situação de inadimplência do candidato no cadastro nacional (fl. 65).
Deu-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, que opinou que sejam as contas consideradas apresentadas e regularizadas (fl. 67).
Vieram-me conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Todo candidato a cargo eletivo tem obrigação de prestar contas de sua campanha à Justiça Eleitoral. Para as Eleições de 2012, a Resolução
TSE nº 23.376/2012 disciplinou, no art. 38, prazo até 06/11/2012 para a apresentação das contas de candidatos, comitês financeiros e partidos
políticos, concedendo prazo de mais 72 (setenta e duas) horas depois de serem notificados, após o que, permanecendo a omissão, as contas
são imediatamente julgadas não prestadas (§ 4º), como é o caso do requerente, conforme certificado à fl. 35 dos autos.
A Resolução TSE nº 23.553/2017, que disciplina o rito a ser seguido nas prestações de contas eleitorais, estabelece, no art. 83, § 1º, que após
o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação após
o final da legislatura, se candidato, com o fim de restabelecer sua quitação eleitoral (inciso I). Considerando que já finalizada a legislatura
relativa às Eleições de 2012, o candidato Christian Müller pode solicitar o levantamento de sua inadimplência, tendo-o feito com a
apresentação das contas eleitorais.
As contas foram analisadas observando-se os critérios das alíneas do inciso V do § 2º do art. 83 da Resolução TSE nº 23.553/2017, tendo o
parecer conclusivo (fl. 65) destacado a ausência de recebimento, pelo candidato, de recursos de fontes vedadas e de origem não identificada,
bem como oriundos do Fundo Partidário.
Apontada a necessidade de recolhimento de R$ 223,60 ao Partido Progressista - PP, a título de sobra de campanha, uma vez que o candidato
informou ter sacado o valor para encerrar a conta de campanha, o candidato comprovou o recolhimento, tendo a análise
técnica considerado as contas aptas à regularização da situação cadastral do candidato (fls. 65). No mesmo sentido opinou o Ministério
Público Eleitoral, requerendo que as contas sejam consideradas apresentadas e regularizadas (fl. 67).
Diante do exposto, tendo o candidato cumprido os requisitos legais e também respondido à diligência apontada, entendo que as presentes
contas eleitorais estão aptas a regularizar a sua situação cadastral de inadimplência.
Assim, com base no § 5º do art. 83 da Resolução TSE 23.553/2017, determino o registro do ASE respectivo no histórico cadastral de
CHRISTIAN MÜLLER para restabelecer sua quitação eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
D.L.
Novo Hamburgo, 01 de outubro de 2019
ALEXANDRE KOSBY BOEIRA
Juiz Eleitoral da 076ª ZE

77ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 27/2019
A Doutora Conceição Aparecida Canho Sampaio Gabbardo, Juíza Eleitoral da 77ª Zona de Osório-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Sete de Setembro, 296,
em Osório, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos da Lei n. 9.096/95 e do artigo 45, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa à Prestação de Contas Anual - Exercício 2018
- dos órgãos partidários municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos dos seguintes órgãos partidários:
Partido Social Democrático - PSD, de Osório.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado pode apresentar impugnação, a qual deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Osório-RS, 30 de setembro de 2019.
Eu, Carmen Beatriz Cirne de Andrade, Chefe de Cartório da 77ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-72.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Osório
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) (ADV(S) DIEGO REINHEIMER BERNARDES-OAB 85448)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS DA SILVA E MARILENE GOMES PINTO (ADV(S) DIEGO REINHEIMER BERNARDES-OAB 85448)
Rh. Vistos.
Considerando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Partido Social Democrático (PSD) de Osório,
determino, com base no art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017:
I - a publicação de edital no DEJERS, na forma inciso I do dispositivo supracitado;
II - após transcorrido o prazo legal para impugnação, a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e a
colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
III - a análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I e II, no prazo de 5 (cinco) dias;
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IV - em seguida, vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - retornados os autos do MPE, a abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a(s) impugnação(ões), as
informações e os documentos apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e
VI - por fim, voltem conclusos para o julgamento do feito.
Diligências legais.
Osório, 30 de setembro de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE

78ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 78 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-34.2019.6.21.0078
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES - 2012
PROCEDÊNCIA: Piratini
JUIZ ELEITORAL: IGOR GUERZONI PAOLINELLI HAMADE
CANDIDATO(S) : CARMEN ROSANA DA SILVA MUNIZ (ADV(S) JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO-OAB 99590)
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral da candidata ao cargo de Vereadora, Sra. CARMEN ROSANA DA SILVA MUNIZ,
referente à eleição de 2012 em Piratini/RS.
As contas foram prestadas pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) – fls. 02/22 e recebidas à fl. 27, oportunidade em que foi
determinado o lançamento do ASE 272 – motivo 1 (apresentação das contas tempestivas) no cadastro eleitoral da candidata, já que não houve
a notificação da candidata à época para prestar as contas no prazo de 72 horas, na forma do § 4º do art. 38 da Resolução TSE 23.376/2012.
Em relatório preliminar, a unidade técnica sugeriu a intimação da candidata para apresentar os extratos bancários contemplando todo o
período de campanha, já que, após consultas efetuadas ao Sistema SPCE, não foram encontrados extratos eletrônicos, o que impossibilitou o
confronto das informações.
Devidamente intimada, a candidata quedou-se inerte (fls. 32/33).
Expedido Relatório Final de Exame das contas, restou inviabilizado confronto entre as informações prestadas com a movimentação financeira,
uma vez que a candidata não juntou aos autos os extratos bancários (fl. 34).
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 36).
Conclusos os autos, mas antes de ser proferida sentença de mérito, a candidata juntou os extratos bancários (fls. 38/44). Em atenção aos
princípios da economia processual, razoável duração do processo e da cooperação, foi determinada a reanálise das contas pela unidade
técnica, com posterior vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de novo parecer (fl. 46).
Em novo Relatório Final de Exame das contas, a unidade técnica apontou falhas que não comprometeram a integralidade das contas (fl. 48).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 50)
Os autos, então, vieram conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, saliento que a análise das contas da candidata obedeceu às regras previstas na Resolução TSE 23.376/12.
Nesse sentido, o art. 38 da Resolução TSE 23.376/2012, dispõe que o prazo para os candidatos, comitês financeiros e partidos políticos
apresentarem contas à Justiça Eleitoral expirou 06 de novembro de 2012. O § 4º do mesmo artigo, determina que findo o prazo para a
prestação das contas, a Justiça Eleitoral notificará o responsável para prestar as contas no prazo de 72 horas, sob pena de julgadas não
prestadas as contas.
No caso, a candidata não prestou nem foi notificada à época para prestar as contas, motivo pelo qual foi considerado por este juízo como
tempestiva a apresentação das contas, tendo sido determinado o lançamento do ASE 272 – motivo 1 no cadastro da candidata, que foi
cumprido à fl. 28v.
No mérito, acolho o parecer ministerial, pois a análise das contas restou viabilizada mediante a juntada dos extratos bancários emitidos pela
instituição bancária nas fls. 38/44, da qual constata-se que não houve movimentação financeira na conta da candidata. Consequentemente,
não foram identificados o aporte de receita de origem não identificada e/ou recursos oriundos de fontes vedadas. Assim, a aprovação das
contas, com ressalvas, é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, acolho o parecer ministerial e, nos termos do art. 51, II da Resolução TSE 23.376/2012, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as
contas da candidata ao cargo de vereadora CARMEN ROSANA DA SILVA MUNIZ, referente às Eleições Municipais de 2012.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se a candidata pelo DEJERS.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se a presente decisão no sistema SICO.
Cumpridas as diligências, certifique-se e arquive-se.
Piratini, 02 de outubro de 2019
IGOR GUERZONI PAOLINELLI HAMADE
Juiz Eleitoral da 078ª ZE
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79ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-44.2012.6.21.0079
DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : PROGRESSISTAS - PP, DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS (ADV(S) ALTEMIR DA SILVA RAMOS-OAB 100357 E
LETÍCIA VIDIKIN RAMOS-OAB 106999)
Vistos.
Oficie-se à agência bancária do Banco do Brasil desta cidade, agência nº 0561, para que proceda ao recolhimento integral do valor bloqueado,
com os juros correspondentes, conforme requer a exequente à fl. 295, no prazo de 5 dias úteis, a contar do recebimento do ofício, devendo ser
informado à instituição bancária os dados exatos fornecidos pela exequente para a geração da GRU e seu devido recolhimento ao erário.
Concomitantemente, intime-se o Diretório Municipal do Progressistas – PP, de São Francisco de Assis/RS, acerca da certidão expedida à fl.
293 e da petição da exequente às fls. 295/298, para manifestação no prazo de 15 dias úteis, confirmando a sua intenção em aderir a
parcelamento ou não.
Apresentada manifestação do executado confirmando a sua real intenção pelo parcelamento do débito remanescente, venham os autos
conclusos.
No caso de negativa da parte executada em aderir ao parcelamento ou certificado o decurso de prazo, proceda-se como requer a União à fl.
298, na continuidade dos atos executórios visando à satisfação do crédito.
Diligências legais.
São Francisco de Assis, 01 de outubro de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-14.2014.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ALTEMIR DA SILVA RAMOS-OAB 100357 E LETÍCIA VIDIKIN RAMOS-OAB 106999)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ELONIR BIANCHINI, ZELI DE FATIMA ERBICE, EDY ELAINE SILVA DE BITTENCOURT, GASPAR GONÇALVES
PAINES, BRUNO GINDRI VIEIRA E DJALMO SOARES DA SILVA (ADV(S) ALTEMIR DA SILVA RAMOS-OAB 100357 E LETÍCIA VIDIKIN
RAMOS-OAB 106999), ALTEMIR DA SILVA RAMOS
Vistos.
Intime-se o Diretório Municipal do Progressistas – PP, de São Francisco de Assis/RS, acerca dos documentos juntados aos autos pela
Procuradoria Seccional da União em Santa Maria/RS às fls. 274/280, bem como para recolhimento integral do valor discriminado na GRU à fl.
276.
Providencie o cartório na geração de cópia da referida guia às partes.
O comprovante de recolhimento do valor deve ser juntado aos autos até 5 dias úteis após o vencimento da guia.
Comprovado nos autos o adimplemento do débito ou certificado o decurso do prazo sem comprovação do recolhimento do valor devido, façam
os autos conclusos imediatamente.
Diligências legais.
São Francisco de Assis, 01 de outubro de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-83.2019.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Manoel Viana
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB 94089)
RESPONSÁVEL(S) : DANIEL FRANCISCO DA ROSA MORAIS E EDEN ARI GOMES CALDAS (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB
94089)
Vistos, etc.
I-RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas partidárias anuais referente ao exercício financeiro do ano de 2018, do DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do município de MANOEL VIANA/RS – CNPJ nº 91.552.034/0001-44, em que figuram como
responsáveis partidários municipais DANIEL FRANCISCO DA ROSA MORAIS – CPF nº 413.006.960-87 – no cargo de Presidente e ÉDEN
ARI GOMES CALDAS – CPF nº 531.261.060-72 – no cargo de Tesoureiro.
As contas foram apresentadas intempestivamente em 10.5.2019, sob protocolo nº 17.048/2019, às fls. 02/84 dos autos. Apesar disso, não se
autuou estes autos como contas não prestadas, uma vez que o órgão partidário municipal e os responsáveis partidários municipais aportaram
as peças contábeis e financeiras antes do término do prazo a que se refere o art. 30, I, “a” e “b”, da Resolução do TSE º 23.546/2017 (fls. 90/94
e 101-verso/104).
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Autuado os autos na mesma data (fl. 85), juntou-se certidão do sistema de gerenciamento de informações partidárias (SGIP) acerca da relação
dos membros do órgão diretivo municipal do PT de Manoel Viana (fls. 86/87) e cópia da portaria nº 2/2018 de designação de servidores para a
análise das contas partidárias anuais (fl. 88).
Recebida a inicial (fl. 96), procedeu-se à expedição e publicação no DEJERS do Edital nº 6/2019 (fls. 99 e 101-verso), para divulgação do
Balanço Patrimonial e do Demonstrativo de Resultado do Exercício Financeiro e disponibilização do processo em cartório, por 15 dias, para
exame, abrindo-se prazo de 05 dias para impugnação, na forma prescrita pela Resolução do TSE nº 23.546/2017, em seu art. 31 e parágrafos.
Foram encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo de Resultado do Exercício Financeiro ao Ministério Público Eleitoral
por meio do Ofício nº 28/2019 (fl. 100), protocolado à fl. 101, cientificando-o sobre a disponibilização do processo em cartório.
Decorreram os prazos do Edital nº 6/2019 sem impugnações (fls. 105/106).
Foi expedido exame preliminar à fl. 107 para complementação da prestação de contas em face da ausência do parecer da comissão executiva
e do demonstrativo dos fluxos de caixa, decorrendo in albis o prazo de 20 dias (fl. 111).
Realizada a análise técnica das contas (fls. 112/113), foram constatadas cinco falhas, consideradas pela examinadora como impropriedade a
emissão do recibo à fl. 59 após o prazo legal de três dias da data do crédito em conta da doação, e, como irregularidades, foram apontadas as
seguintes situações: ausência do parecer da comissão executiva e do demonstrativo de fluxos de caixa (item 1.1 do Exame das Contas); não
identificação do nº do CPF dos doadores nos extratos físicos (item 1.2 do Exame das Contas); não declaração de todas as contas bancárias
(item 1.3 do Exame das Contas); e divergência entre a origem das receitas declaradas pela agremiação e o nº do CPF constante nos extratos
bancários, no montante de R$ 80,00 (item 4.1 do Exame das Contas).
A analista designada juntou às fls. 114/115 cópia dos extratos eletrônicos fornecidos pelas instituições bancárias e disponibilizados pelo
sistema de prestação de contas partidárias – SPCA, módulo interno da Justiça Eleitoral.
Determinado a abertura do prazo de 30 dias para as partes se manifestarem em relação ao exame das contas (fl. 117), juntou-se às fls.
119/120, o parecer da comissão executiva protocolada pelo órgão partidário municipal dois antes da data do despacho de fl. 117, decorrendo
in albis em 14.8.2019, o prazo para manifestação das partes (fl. 122).
Emitido parecer técnico conclusivo (123/124), a examinadora designada concluiu sua análise pela desaprovação das contas, apontando como
impropriedade a falha discriminada no item 6.1 do anterior exame das contas e como irregularidades as falhas apresentadas nos itens 1.1, 1.2,
1.3 e 4.1 do mesmo exame das contas, indicando o montante de R$ 375,90 a ser recolhido a favor do Tesouro Nacional, acrescido de multa no
patamar de 20% sobre esse valor.
Em vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifestou no mesmo sentido da análise técnica (fls. 127/128), opinando pela
desaprovação das contas ante as quatro irregularidades verificadas.
A vista dos apontamentos de irregularidade constantes no parecer técnico e Ministerial, determinou-se a intimação das partes para
apresentação de defesa no prazo de 15 dias (fl. 130), vindo o partido aos autos às fls. 134/142 declarar quanto ao apontamento 1.1 do exame
das contas, que o parecer da comissão executiva já fora juntado aos autos e, quanto ao demonstrativo de fluxos de caixa, referiu a parte
simplesmente em não possuir.
Quanto a não identificação do nº do CPF/CNPJ das doações apontadas no item 1.2, pronunciaram-se as partes apenas quanto aos valores
recebidos do diretório nacional do PT, referindo que o contrato entre este e a instituição bancária permite apenas a inserção de código de
sistema interno do banco e não o nº do CNPJ do diretório nacional, anexando às fls. 137/141 relatórios de transferência de recursos emitidos
de sistema de informática próprio do diretório nacional.
Ainda, quanto a não declaração de todas as contas bancárias em nome do PT de Manoel Viana (item 1.3), referiram que a conta não
declarada nesta prestação de contas é a nº 06.032693.0-1 – doações para campanha, cuja prestação já foi objeto de análise nos autos do
processo nº 33-26.2018, com julgamento de aprovação, estando na situação “paralisada”, conforme extrato bancário juntado à fl. 142.
Por fim, quanto ao item 4.1, o partido reconheceu a não identificação das doações apontadas, contudo argumentou que tal situação é de
responsabilidade da instituição bancária que não fornece a documentação necessária para a informação das origens dos recursos conforme
disciplina a legislação, tendo requerido que tais movimentações financeiras não sejam mais efetuadas dessa forma.
Conclusos os autos, ausentes pedidos de produção de provas e de outras diligências, determinou-se que a unidade técnica se manifestasse
sobre a documentação apresentada pelas partes em sede defesa, com posterior intimação destas para apresentação de alegações finais no
prazo comum de três dias (fl. 144).
Examinando a manifestação do órgão partidário e dos responsáveis partidários municipais, mais uma vez concluiu a analista designada pela
desaprovação das contas, expondo que o partido, em sua manifestação de defesa, não afastou a impropriedade do item 6.1, nem as
irregularidades dos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 4.1 do exame das contas, considerando, entretanto, uma redução no valor irregular detectado a
recolher ao erário pelos documentos juntados às fls. 137/141, chegando-se ao montante de R$ 200,00, mantida a multa de 20% sobre esse.
Intimadas as partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 dias (fl. 149-verso), quedaram-se inertes mais uma vez (fl.
150).
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer final, a Douta Agente Ministerial reiterou na integralidade o seu
parecer às fls. 127/128, opinando pela desaprovação das contas (fl. 151).
Vieram os autos conclusos para sentença em 23.9.2019 (fl. 152).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II- FUNDAMENTAÇÃO:
Preambularmente, retifico o contido no item 6.1 do exame das contas à fl. 113-verso no que se refere à indicação do nº da folha 59 como
sendo de recibo de doação eleitoral emitido após o prazo de três dias do crédito de recurso em conta bancária. Compulsando os autos,
verifica-se que a não observância do prazo de emissão dos recibos eleitorais em face das respectivas doações recebidas se deu nos recibos
de nº final 235, 237-243 às fls. 67/70. E quanto aos recibos sem a aposição da assinatura do(a) doador(a), isso se deu nos recibos de nº final
230, 232, 241/242 e 274, às fls. 64/65, 70 e 81, respectivamente.
Dito isto, ausentes matérias prefaciais ao mérito pendentes de apreciação, adentra-se ao enfrentamento do cerne da matéria posta em liça,
forte no art. 34 da Lei nº 9.096/95, o qual estabelece competir à Justiça Eleitoral a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das
despesas de campanha eleitoral, devendo ser atestado se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, mediante a
identificação da origem das receitas e destinação das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, através do exame formal dos
documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos, bem como a observância das normas legais que regem as finanças dos partidos.
O dever de prestar contas dos partidos políticos é previsão constitucional constante no art. 17, III, da Constituição Federal, sendo a prestação
de contas anual obrigatória e regulamentada pela Lei nº 9.096/95, em seu art. 32 c/c art. 30 do mesmo diploma, e cuja competência de
fiscalização sobre a movimentação financeira das agremiações partidárias é atribuição da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 34 da referida lei.
Os aspectos processuais, assim como as questões de mérito relativas às prestações de contas partidárias anuais do exercício 2018,
submetem-se aos dispositivos da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (art. 65).
Dispõe o art. 32 da Lei nº 9.096/95 que a prestação de contas anual dos partidos políticos deve ser prestada até o dia 30 de abril do ano
subsequente e, conforme disposto no §2º do art. 28 da Resolução do TSE nº 23.546/2017, devem ser prestadas as contas ainda que os
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partidos não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro no respectivo exercício financeiro. In casu, constata-se
claramente que houve movimentação financeira, conforme se vislumbra pelos extratos bancários juntados às fls. 37/48 dos autos.
Analisando-se o parecer técnico da examinadora designada, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente
a movimentação financeira e patrimonial do partido. Constatou-se uma receita financeira total no exercício sub examine no montante de R$
1.145,90 e despesas financeiras totais no montante de R$ 1.734,00, oriundos de recursos de natureza ordinária, decorrendo num resultado
negativo líquido de R$ 588,10, deficit este suportado por lucros acumulados de exercícios anteriores, conforme se depreende da análise do
balanço patrimonial à fl. 13, do demonstrativo do resultado do exercício à fl. 14, do demonstrativo de receitas e gastos às fls. 15/16, dos saldos
inicial e final dos extratos bancários às fls. 37 e 48, respectivamente, montantes aqueles que transitaram todos por conta bancária específica,
não havendo recebimento de recursos estimáveis em dinheiro, nem recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, tampouco fora observado
o recebimento de recursos de fontes vedadas.
Quanto a movimentação financeira da conta de recursos de campanha (06.032693.0-1 à fl. 142), o seu fluxo monetário já objeto de análise nos
autos da prestação de contas eleitorais PC nº 33-26.2018.6.21.0079, julgadas aprovadas com ressalvas em 13.3.2019 .
No entanto, apesar da adequada movimentação financeira, examinadas as contas e efetuada a devida análise técnica, observaram-se ao fim
da análise técnica cinco falhas, consideradas, a priori, uma de pequena gravidade e outras quatro mais graves, podendo virem a comprometer
o conhecimento da origem das receitas, bem como descumprir as normas legais e ou constitucionais que regem as finanças e a contabilidade
dos partidos políticos, além da intempestividade de apresentação das contas.
2.1- Quanto a primeira falha relativa à não apresentação do demonstrativo de fluxos de caixa, documento constante no rol do art. 29 da
Resolução do TSE nº 23.546/2017, embora tenha sido possível realizar a análise financeira das contas por meio das outras peças
apresentadas, a sua falta configura flagrante desrespeito à legislação eleitoral vigente, pois sua omissão viola norma legal que rege as finanças
dos partidos, conforme disposto no art. 37, §2º, da resolução em apreço. Muito embora pudesse ser considerado como impropriedade se fosse
a única falha constatada, adianto que não é o caso dos presentes autos.
Pelo exposto, considero o apontamento 1.1 do exame das contas como irregularidade.
2.2- Quanto à segunda falha relativa ao recebimento de recursos financeiros ordinários cujos respectivos doadores não foram devidamente
identificados no momento da arrecadação em conta bancária do PT de Manoel Viana, deixando-se de registrar o nº de CPF de alguns
doadores ou o nº do CNPJ no caso de partidos políticos (item 1.2 do exame das contas), o art. 8º da Resolução do TSE nº 23.546/2017, in
verbis, prescreve que:
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 partido 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. (grifei).
Como tem ocorrido em outros processos de prestações de contas do partido de exercícios financeiros anteriores e mesmo de outras
agremiações partidárias, com relação ao tipo de extrato bancário que é emitido pela instituição bancária, que é a mesma da maioria dos
partidos desta Zona Eleitoral, apesar dos créditos em favor do partido estarem especificados individualmente, carecem de identificação do nº
do CPF dos respectivos doadores conforme exige a resolução das contas partidárias anuais antes referida, dificultando a análise e fiscalização
pela Justiça Eleitoral da movimentação financeira partidária.
Constata-se um montante de R$ 200,00 em doações sem a devida identificação nos extratos bancários, durante todo o exercício, distribuídas
da seguinte forma: R$ 20,00 no mês de janeiro/2018, R$ 70,00 no mês de fevereiro/2018, R$ 20,00 no mês de março/2018, R$ 60,00 no mês
de abril/2018, R$ 10,00 no mês de maio/2018, R$ 10,00 no mês de junho/2018 e R$ 10,00 no mês de dezembro/2018.
No entanto, verificados os recibos eleitorais às fls. 61, 62/66, 68/70, 72/73 e 81, respectivamente àquelas doações, os mesmos se apresentam
devidamente identificados com o nome e nº de CPF dos doadores, bem como apropriadamente assinados, demonstrando correlação entre os
valores doados e as origens dos recursos, com exceção das doações correspondentes aos recibos nºs 230 (fl. 64), 232 (fl. 65) e 241/242 (fl.
70), os quais se apresentam sem assinatura do(a) respectivo(a) doador(a), totalizando R$ 40,00 de forma irregular. Se ausente o nº do CPF no
extrato bancário, mas estando as doações suportadas por recibo com a exata identificação do doador, é de se considerar regulares as
doações equivalentes aos outros R$ 160,00.
Como referido antes, este apontamento como irregularidade, se visto isoladamente em relação às outras falhas, poderia ser interpretado como
impropriedade pelo fato de que os extratos juntados às fls. 114/115 pela analista designada, em sede de exame das contas, os quais são
oriundos do sistema de prestação de contas partidárias (SPCA), do módulo de acesso interno da Justiça Eleitoral, em consulta da analista
sobre a movimentação financeira partidária sub examine, demonstram a identificação dos nºs do CPF dos doadores, mas não é o caso da
presente prestação de contas pela coleção de defeitos.
Assim, considero o apontamento 1.2 do exame das contas como irregularidade, ao mesmo tempo em que considero regulares as doações
efetuadas no montante de R$ 160,00, e irregulares apenas as doações no montante de R$ 40,00, as quais correspondem a 3,49% do total
arrecadado, competindo ao partido o dever de recolhimento ao Tesouro Nacional desse valor de R$ 40,00, atualizados e corrigidos na forma
da lei, acrescidos da multa a que se refere o art. 49 da Resolução do TSE nº 23.546/2017, de forma proporcional, no patamar de 0,70%.
2.3- Quanto ao terceiro apontamento de irregularidade (item 1.3 do exame das contas), referente à não declaração de existência da conta
bancária nº 06.032693.0-1, da agência 0713, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, entendo pelo não conhecimento desse apontamento
como irregularidade, nem mesmo como impropriedade, pois o partido trouxe aos autos à fl. 142, cópia do extrato bancário emitido em
03.9.2019, com saldo zero desde 07.11.2018 e com a informação naquele documento de que a conta se encontra “paralisada”, ou seja, não
está recebendo créditos, nem efetuando transferências de valores. Sustenta-se a argumentação do partido em face da análise e julgamento
das contas eleitorais do ano de 2018 nos autos do processo PC nº 33-26.2018.6.21.0079, cuja análise das contas já foi processada com base
na citada conta bancária, julgando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Pelo exposto, considero o apontamento 1.3 do exame das contas sanado pela manifestação das partes em sede defesa às fls. 135/136.
2.4- Quanto ao quarto apontamento de irregularidade (item 4.1 do exame das contas – fl. 113), concernente à divergência entre os nomes/nºs
de CPF de doadores declarados pelo partido no demonstrativo de contribuições recebidas (fls. 22/24) e os nomes/nºs de CPF registrados nos
extratos bancários eletrônicos (fls. 114/115), no que se refere a oito doações de valores iguais a R$ 10,00, nas datas de 02.01.2018,
01.02.2018, 01.3.2018, 02.4.2018, 02.5.2018 e 01.6.2018, apesar da manifestação das partes à fl. 136, entendo que tais explicações em si não
merecem prosperar, pois se houve qualquer equívoco, é responsabilidade do partido e dos seus responsáveis a imediata retificação.
Ademais, as partes não trouxeram aos autos nenhuma prova com o intuito de elucidar o ocorrido, sendo que a responsabilidade pela doação é
do próprio doador e do beneficiário dessa. Se houve equívoco na identificação do verdadeiro doador, deveria ter o partido e ou os seus
responsáveis partidários providenciado junto à instituição bancária a retificação do equívoco imediatamente após o ocorrido. Não é
competência da Justiça Eleitoral verificar durante o exercício financeiro se os partidos estão registrando a sua movimentação financeira
corretamente, tampouco acompanhar as rotinas bancárias das instituições financeiras. Pelo contrário, é competência exclusiva dos órgãos
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partidários e de seus responsáveis a verificação rotineira do que ocorre internamente no âmbito partidário, incluso neste conceito o
acompanhamento devido da movimentação financeira das suas contas bancárias, dos valores a pagar, dos valores recebidos, controlando a
origem das receitas e o destino dos gastos efetuados.
Como já apontado por este Juízo em processo semelhante, no caso de ocorrer um depósito de origem não identificada em benefício do
partido, é obrigação deste providenciar a devolução do valor irregular recebido na maior brevidade possível, conforme disposto no art. 11, §5º,
da Resolução do TSE nº 23.546/2017. Semelhantemente, se houver o recebimento de recursos de uma fonte vedada, é obrigação do partido o
recolhimento ao Tesouro Nacional o mais breve também, de acordo com o art. 14, caput, e na forma do §1º, da resolução referida,
comprovando as providências na prestação de contas a serem apresentadas no ano seguinte.
Dito isso, apesar da alegação das partes de que haveria culpa da instituição bancária em não fornecer documentação necessária, isso não os
exime da responsabilidade pelo dever de controlar adequadamente as suas contas e providenciar a devida retificação tempestivamente. O
montante de R$ 80,00 significa 6,98% do total arrecadado. Se fosse a única falha nesta prestação de contas, poder-se-ia flexibilizar para um
entendimento de impropriedade apesar de tal ir de encontro às normas legais das finanças dos partidos.
Contudo, no presente contexto, perante a dúvida quanto a real origem dessas doações, não há que se considerar como de menor gravidade,
pois vista em conjunto com as outras falhas, prejudica a devida fiscalização por esta Justiça e por qualquer interessado, impactando de forma
negativa na transparência à sociedade como um todo, consignando ao partido o dever de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
80,00, atualizados e corrigidos na forma da lei, acrescidos da multa a que se refere o art. 49 da Resolução do TSE nº 23.546/2017, de forma
proporcional, no patamar de 1,40%.
Salienta-se a inaplicabilidade da imposição de suspensão do Fundo Partidário até que o esclarecimento da origem dos recursos seja aceito
pela Justiça Eleitoral, prevista pelo art. 36, I, da Lei nº 9.096/95 e pelo art. 47, II, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, na medida em que
incompatível com o instituto da preclusão. Não havendo o órgão partidário e os responsáveis municipais se desincumbido de seu encargo de
informarem e comprovarem a efetiva origem dos recursos nos presentes autos, de forma clara e definitiva, insofismável a ocorrência da
preclusão da prática de tal ato, descabendo, portanto, facultar-se novamente a possibilidade da produção de prova acerca da origem dos
recursos não identificados, por prazo indefinido.
Nesse sentido, a propósito, citam-se os seguintes precedentes pátrios: TSE, AgR-AI 61-58/MT, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe de 10.6.2015; TSE, AgR-REspe 442-27/MG, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 28.5.2015; TSE AgRREspe1-95/RN, Relator Min.
Henrique Neves, DJe de 12.5.2014; TRE-RS, RE 5-43, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, DJe de 14.2.2017.
Pelo exposto, considero o apontamento 4.1 do exame das contas como irregularidade, devendo haver o recolhimento ao erário conforme
evidenciado.
2.5- Quanto ao quinto apontamento relativo à impropriedade relatada no item 6.1 do exame das contas, no que tange à emissão de recibos de
doação após o prazo legal de três dias, conforme preconiza o art. 11, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e da falta de assinatura em
alguns recibos, entendo que esses fatos, em conjunto, vão de encontro às normas que regem as finanças dos partidos políticos, com influência
significativa na presente prestação de contas sobre o conhecimento da origem das receitas. Embora não tenha a análise técnica das contas
detectado recebimento de recursos financeiros “extra” conta bancária, nem ausência de recibos das doações recebidas, a inobservância da
norma legal leva a um juízo de irregularidade, uma vez que o recibo de doação é o documento hábil para se comprovar que aquele doador que
subscreve foi realmente a origem da receita, pelo menos em tese, salvo má-fé devidamente comprovada, o que não consta nestes autos.
Pelo exposto, considero o apontamento 6.1 do exame das contas como irregularidade.
2.6- Por último, como sexta falha, cito a apresentação intempestiva das contas a este Juízo, assim como ocorreu na apresentação das contas
anteriores (exercício 2017 / ano de apresentação 2018 – processo PC nº 15-05.2018.6.21.0079). O caput do art. 32 da Lei nº 9.096/95 e o
caput do art. 28 da Resolução do TSE nº 23.564/2017 estabelecem que os partidos políticos são obrigados a enviar anualmente à Justiça
Eleitoral o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Posto que as contas foram protocoladas em cartório apenas em 10.5.2019 (fl. 02), configura-se flagrante desrespeito a inobservância do prazo
legal para a apresentação das contas. Tal defeito pode ser caracterizado como impropriedade, se observado isoladamente, por não macular as
contas, a princípio, mas há que se considerar que o julgamento deve se dar com escopo no todo, verificando-se todas as falhas e sua
influência em conjunto, as quais potencializam efeito negativo sobre o resultado analítico, não havendo que se falar em eventual arguição de
nulidade por não terem tido as partes oportunidade para se manifestarem especificamente quanto à intempestividade da apresentação das
contas, uma vez que a falha se materializa no exato momento da decurso do prazo, não havendo como retroagir no tempo para retificação da
omissão.
Destarte, é entendimento deste magistrado que, no conjunto da prestação de contas examinada, embora tenha sido possível se verificar a
integralidade das receitas recebidas e os gastos efetuados, os quais transitaram todos por conta bancária, as cinco falhas apontadas retiram
parcialmente o crédito das contas em si, pois persistentes as dúvidas quanto a origem de receitas relatado nos itens 1.2 e 4.1 do parecer
técnico conclusivo, bem como pela ausência do demonstrativo de fluxos de caixa e pela ausência de assinatura em alguns recibos de doação,
conforme exposto nos itens 1.1 e 6.1 do parecer técnico conclusivo, somado à apresentação intempestiva das contas, inconsistências estas
que acabaram por macular a integralidade das contas, cabendo o recolhimento do valor de R$ 120,00, apontado como recursos de origem não
identificada e correspondente a 10,47% do total arrecadado, a favor do Tesouro Nacional, acrescido da multa no patamar de 2,10%.
Por conseguinte, inarredável o juízo de desaprovação das contas nos termos do art. 46, III, da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
III- DISPOSITIVO:
Isso posto, forte no art. 46, III, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, julgam-se desaprovadas as contas apresentadas pelo Diretório
Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT, de Manoel Viana/RS, CNPJ nº 91.552.034/0001-44, em que figuram como responsáveis
Daniel Francisco da Rosa Morais e Éden Ari Gomes Caldas, referentes ao exercício financeiro do ano de 2018, aplicando ao referido órgão
partidário de nível municipal a sanção de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 120,00, considerados como recursos de
origem não identificada, em parcela única, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência de cada fato gerador até a do efetivo recolhimento (art. 14, caput, c/c o
art. 60, §1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.546/2017), acrescido de multa no patamar de 10,47%, ausente sanção de suspensão de cotas
do Fundo Partidário ao Diretório Municipal do PT de Manoel Viana/RS diante da inaplicabilidade de referida suspensão até que o
esclarecimento da origem dos recursos seja aceito pela Justiça Eleitoral, prevista pelo art. 36, I, da Lei nº 9.096/95 e pelo art. 47, II, da
Resolução do TSE nº 23.546/2017, pois incompatível com o instituto da preclusão, conforme antes referido, e sanção a ser aplicada, nos
presentes autos, aos responsáveis Daniel Francisco da Rosa Morais e Éden Ari Gomes Caldas, extinguindo-se assim o processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Proceda-se ao imediato registro da sentença no Sistema Apollo Sanções.
Com o trânsito em julgado;
a) efetuem-se os registros do trânsito em julgado e outros pertinentes no Sistema Apollo Sanções;
b) informe-se ao TSE, por meio do Sistema SICO, o ano a que se refere a prestação de contas, o motivo, as datas de publicação da decisão
final e do trânsito em julgado e o valor devido a ser recolhido ao Erário;
c) notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional do Partido dos Trabalhadores – PT acerca do inteiro teor da decisão;
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d) intimem-se o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT, de Manoel Viana/RS e os Responsáveis Partidários Municipais para
que, no prazo de 15 dias, comprovem o recolhimento da importância de R$ 120,00, devidamente atualizada e acrescida da multa de 10,47%,
sob pena de inscrição no CADIN (art. 60, I, “b”, da Resolução do TSE nº 23.546/2017) e de envio de cópia dos autos à Procuradoria da União,
para a promoção das medidas cabíveis visando à execução do título judicial (art. 61 da Resolução do TSE nº 23.546/2017).
São Francisco de Assis, 01 de outubro de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE

80ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Nos dias 26 e 27 do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, a 80ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de
Documentos n. 012/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, de 13/06/2019, procedeu à eliminação dos
documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
São Lourenço do Sul, 27 de setembro de 2019.
TAMARA BENETTI VIZZOTTO
Juiz Eleitoral Subst. da 80ªZE
ALEXANDRE PALMA GEISLER
Chefe de Cartório da 80ªZona

85ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 159-58.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PSB - 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - OMISSO (ADV(S) ADENIR MENGUE WEBBER-OAB 87.078)
RESPONSÁVEL(S) : CLODOALDO TEIXEIRA GUIMARÃES E SILVANA DIMER GUIMARÃES (ADV(S) ADENIR MENGUE WEBBER-OAB
87.078)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Finais apresentadas pelo PSB - Partido Socialista Brasileiro do município de Dom Pedro de
Alcântara/RS, referente às Eleições Gerais de 2018, após intimação para regularização da Omissão informada à fl. 02.
Publicado o Edital n. 009/2019 no Mural do Cartório da 85ª ZE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação das contas, consoante certidão de fl. 35.
A unidade técnica por meio do Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 40/41).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 43).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, após a intimação
para regularização da Omissão.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017, requisito este que o Partido não observou.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar da ausência de conta específica para o pleito, já que em consulta ao Sistema SPCE, verificou-se que a agremiação partidária não
recebeu recursos do fundo partidário, refletindo adequadamente a movimentação financeira do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, II, da Res. TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS AS CONTAS do PSB - Partido
Socialista Brasileiro do município de Dom Pedro de Alcântara/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Torres, 27 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 143/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 160-43.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Mampituba
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PT - 13 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - OMISSO (ADV(S) JOICE BERTOTI PADILHA-OAB 89.295)
RESPONSÁVEL(S) : ANA MARIA BORGES MARTINS E JOÃO FERREIRA DA SILVA (ADV(S) JOICE BERTOTI PADILHA-OAB 89.295)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Finais apresentadas pelo PT - Partido dos Trabalhadores do município de Mampituba/RS, referente
às Eleições Gerais de 2018, após intimação para regularização da Omissão informada à fl. 02.
Publicado o Edital n. 009/2019 no Mural do Cartório da 85ª ZE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação das contas, consoante certidão de fl. 28.
A unidade técnica por meio do Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 37).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 39).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, após a intimação
para regularização da Omissão.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017, requisito este que o Partido não observou.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar da ausência de conta específica para o pleito, já que em consulta ao Sistema SPCE, verificou-se que a agremiação partidária não
recebeu recursos do fundo partidário, refletindo adequadamente a movimentação financeira do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, II, da Res. TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS AS CONTAS do PT - Partido dos
Trabalhadores do município de Mampituba/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Torres, 27 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 144/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 158-73.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : DEM - 25 - DEMOCRATAS - OMISSO (ADV(S) ADENIR MENGUE WEBBER-OAB 87.078)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO DE OLIVEIRA RAUPP (ADV(S) ADENIR MENGUE WEBBER-OAB 87.078)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Finais apresentadas pelo DEM - Democratas do município de Dom Pedro de Alcântara/RS,
referente às Eleições Gerais de 2018, após intimação para regularização da Omissão informada à fl. 02.
Publicado o Edital n. 009/2019 no Mural do Cartório da 85ª ZE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação das contas, consoante certidão de fl. 35.
A unidade técnica por meio do Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 41/42).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 44).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, após a intimação
para regularização da Omissão.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017, requisito este que o Partido não observou.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar da ausência de conta específica para o pleito, já que em consulta ao Sistema SPCE, verificou-se que a agremiação partidária não
recebeu recursos do fundo partidário, refletindo adequadamente a movimentação financeira do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, II, da Res. TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS AS CONTAS do DEM Democratas do município de Dom Pedro de Alcântara/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
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Torres, 27 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 167-35.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PP - 11 - PROGRESSISTAS - OMISSO (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS-OAB 87.195)
RESPONSÁVEL(S) : NASSER MAHMUD SAMHAN E SUZANA CRISTINA MACHADO (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOSOAB 87.195)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Finais apresentadas pelo PP - Progressistas do município de Torres/RS, referente às Eleições
Gerais de 2018, após intimação para regularização da Omissão informada à fl. 02.
Publicado o Edital n. 009/2019 no Mural do Cartório da 85ª ZE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação das contas, consoante certidão de fl. 29.
A unidade técnica por meio do Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 35).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 37).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, após a intimação
para regularização da Omissão.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017, requisito este que o Partido não observou.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar da ausência de conta específica para o pleito, já que em consulta ao Sistema SPCE, verificou-se que a agremiação partidária não
recebeu recursos do fundo partidário, refletindo adequadamente a movimentação financeira do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, II, da Res. TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS AS CONTAS do PP Progressistas do município de Torres/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Torres, 27 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 168-20.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - OMISSO (ADV(S) EDUARDO GROSSMANN DOS SANTOS-OAB
63.714)
RESPONSÁVEL(S) : SILVANO GESIEL CARVALHO BORJA, AMILTON DOS SANTOS MACHADO E MIGUEL ARCANJO DELFINO (ADV(S)
EDUARDO GROSSMANN DOS SANTOS-OAB 63.714), CLÁUDIO KRÁS PACHECO (ADV(S) EDUARDO GROSSMANN DOS SANTOS-OAB
63714)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Finais apresentadas pelo PDT - Partido Democrático Trabalhista do município de Torres/RS,
referente às Eleições Gerais de 2018, após intimação para regularização da Omissão informada à fl. 02.
Publicado o Edital n. 012/2019 no Mural do Cartório da 85ª ZE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação das contas, consoante certidão de fl. 34.
A unidade técnica por meio do Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 40).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 42).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, após a intimação
para regularização da Omissão.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017, requisito este que o Partido não observou.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar da ausência de conta específica para o pleito, já que em consulta ao Sistema SPCE, verificou-se que a agremiação partidária não
recebeu recursos do fundo partidário, refletindo adequadamente a movimentação financeira do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
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Diante do exposto, com fundamento no art. 77, II, da Res. TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS AS CONTAS do PDT - Partido
Democrático Trabalhista do município de Torres/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Torres, 27 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 170-87.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PTB - 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - OMISSO (ADV(S) LUCIANA VISONAN DOS REIS-OAB 39.306)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO FRANÇA LOPES E DIOGO GONZALES DE AGUIAR (ADV(S) LUCIANA VISONAN DOS REIS-OAB 39.306)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Finais apresentadas pelo PTB - Partido Trabalhista Brasileiro do município de Torres/RS, referente
às Eleições Gerais de 2018, após intimação para regularização da Omissão informada à fl. 02.
Publicado o Edital n. 002/2019 no Mural do Cartório da 85ª ZE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação das contas, consoante certidão de fl. 26.
A unidade técnica por meio do Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 30).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 32).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, após a intimação
para regularização da Omissão.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017, requisito este que o Partido não observou.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar da ausência de conta específica para o pleito, já que em consulta ao Sistema SPCE, verificou-se que a agremiação partidária não
recebeu recursos do fundo partidário, refletindo adequadamente a movimentação financeira do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, II, da Res. TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS AS CONTAS do PTB - Partido
Trabalhista Brasileiro do município de Torres/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Torres, 27 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 148/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 145-74.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PRB - 10 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - OMISSO (ADV(S) ALEXSANDRA KARINE CONTE-OAB 85.237, EMILE
STEFFENS-OAB 103.841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56.844, LÍVIA LOPES VARGAS-OAB 76.631, MARICE BALBUENA DAL
FORNO-OAB 47.732, MARCOS DEWITT WEINGARTNER-OAB 52.761, OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77.751, TAMI TEIXEIRA ASO-OAB
56.543 E WILLIAN GILNEI DA COSTA-OAB 82.971)
RESPONSÁVEL(S) : MÁRCIA MOREIRA SCHORN CARDOSO E JUSSARA FAGUNDES CARDOSO (ADV(S) ALEXSANDRA KARINE
CONTE-OAB 85.237, EMILE STEFFENS-OAB 103.841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56.844, LÍVIA LOPES VARGAS-OAB 76.631,
MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47.732, MARCOS DEWITT WEINGARTNER-OAB 52.761, OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77.751,
TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56.543 E WILLIAN GILNEI DA COSTA-OAB 82.971)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Finais apresentadas pelo PRB - Partido Republicano Brasileiro do município de Arroio do Sal/RS,
referente às Eleições Gerais de 2018, após intimação para regularização da Omissão informada à fl. 02.
Publicado o Edital n. 009/2019 no Mural do Cartório da 85ª ZE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação das contas, consoante certidão de fl. 28.
A unidade técnica por meio do Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 34).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 36).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
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Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, após a intimação
para regularização da Omissão.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017, requisito este que o Partido não observou.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar da ausência de conta específica para o pleito, já que em consulta ao Sistema SPCE, verificou-se que a agremiação partidária não
recebeu recursos do fundo partidário, refletindo adequadamente a movimentação financeira do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, II, da Res. TSE n. 23.553/2017, APROVO AS CONTAS PRESTADAS pelo PRB - Partido
Republicano Brasileiro do município de Arroio do Sal/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Torres, 27 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 149/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 161-28.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Mampituba
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PTB - 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - OMISSO (ADV(S) JOICE BERTOTI PADILHA-OAB 89.295)
RESPONSÁVEL(S) : EDGAR DA SILVA CRISTÓVAM E NOERCI ROLDÃO DA SILVA (ADV(S) JOICE BERTOTI PADILHA-OAB 89.295)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Finais apresentadas pelo PTB - Partido Trabalhista Brasileiro do município de Mampituba/RS,
referente às Eleições Gerais de 2018, após intimação para regularização da Omissão informada à fl. 02.
Publicado o Edital n. 009/2019 no Mural do Cartório da 85ª ZE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação das contas, consoante certidão de fl. 29.
A unidade técnica por meio do Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 35).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 37).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, após a intimação
para regularização da Omissão.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017, requisito este que o Partido não observou.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar da ausência de conta específica para o pleito, já que em consulta ao Sistema SPCE, verificou-se que a agremiação partidária não
recebeu recursos do fundo partidário, refletindo adequadamente a movimentação financeira do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, II, da Res. TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS AS CONTAS do PTB - Partido
Trabalhista Brasileiro do município de Mampituba/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Torres, 27 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 150/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 179-49.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Três Cachoeiras
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PP - 11 - PROGRESSISTAS - OMISSO (ADV(S) SÔNIA MARGARETE BAUER-OAB 41.921)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO BOCK CAPELANI DOS SANTOS E ROQUE SCHARLES LEFFA (ADV(S) SÔNIA MARGARETE BAUEROAB 41.921)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Finais apresentadas pelo PP - Progressistas do município de Três Cachoeiras/RS, referente às
Eleições Gerais de 2018, após intimação para regularização da Omissão informada à fl. 02.
Publicado o Edital n. 009/2019 no Mural do Cartório da 85ª ZE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação das contas, consoante certidão de fl. 31.
A unidade técnica por meio do Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 37).
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O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 39).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, após a intimação
para regularização da Omissão.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017, requisito este que o Partido não observou.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar da ausência de conta específica para o pleito, já que em consulta ao Sistema SPCE, verificou-se que a agremiação partidária não
recebeu recursos do fundo partidário, refletindo adequadamente a movimentação financeira do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, II, da Res. TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS AS CONTAS do PP Progressistas do município de Três Cachoeiras/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Torres, 27 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 151/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 157-88.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : MDB - 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - OMISSO (ADV(S) GIOVANI PACHECO TRAJANO-OAB 44.575)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI KRÁS LUMERTZ E JAIME DE MATTOS BERNSTS (ADV(S) GIOVANI PACHECO TRAJANO-OAB 44.575)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Finais apresentadas pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro do município de Dom Pedro de
Alcântara/RS, referente às Eleições Gerais de 2018, após intimação para regularização da Omissão informada à fl. 02.
Publicado o Edital n. 009/2019 no Mural do Cartório da 85ª ZE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação das contas, consoante certidão de fl. 33.
A unidade técnica por meio do Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 39/40).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 42).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, após a intimação
para regularização da Omissão.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017, requisito este que o Partido não observou.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar da ausência de conta específica para o pleito, já que em consulta ao Sistema SPCE, verificou-se que a agremiação partidária não
recebeu recursos do fundo partidário, refletindo adequadamente a movimentação financeira do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, II, da Res. TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS AS CONTAS do MDB Movimento Democrático Brasileiro do município de Dom Pedro de Alcântara/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Torres, 27 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 152/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 154-36.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PP - 11 - PROGRESSISTAS - OMISSO (ADV(S) ADENIR MENGUE WEBBER-OAB 87.078)
RESPONSÁVEL(S) : LARRI CARDOSO MAGNUS E EDNA LEFFA DA LUZ (ADV(S) ADENIR MENGUE WEBBER-OAB 87.078)
Vistos.
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Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Finais apresentadas pelo PP - Progressistas do município de Dom Pedro de Alcântara/RS,
referente às Eleições Gerais de 2018, após intimação para regularização da Omissão informada à fl. 02.
Publicado o Edital n. 009/2019 no Mural do Cartório da 85ª ZE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação das contas, consoante certidão de fl. 35.
A unidade técnica por meio do Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 41/42).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 44).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, após a intimação
para regularização da Omissão.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017, requisito este que o Partido não observou.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar da ausência de conta específica para o pleito, já que em consulta ao Sistema SPCE, verificou-se que a agremiação partidária não
recebeu recursos do fundo partidário, refletindo adequadamente a movimentação financeira do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, II, da Res. TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS AS CONTAS do PP Progressistas do município de Dom Pedro de Alcântara/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Torres, 27 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 153/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 174-27.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PSB - 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - OMISSO (ADV(S) JULIANO ALVES DE MATOS-OAB 38.451)
RESPONSÁVEL(S) : TEREZA COSER E ELOÍ PEREIRA DOS SANTOS (ADV(S) JULIANO ALVES DE MATOS-OAB 38.451)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Finais apresentadas pelo PSB - Partido Socialista Brasileiro do município de Torres/RS, referente
às Eleições Gerais de 2018, após intimação para regularização da Omissão informada à fl. 02.
Publicado o Edital n. 002/2019 no Mural do Cartório da 85ª ZE, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, não houve
impugnação das contas, consoante certidão de fl. 44.
A unidade técnica por meio do Parecer Técnico Conclusivo manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (fl. 48).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fl. 50).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo que ausente a movimentação de recursos de campanha, financeiros ou
estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.553/2017, após a intimação
para regularização da Omissão.
É obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do art. 10 da Res. TSE n. 23.553/2017, requisito este que o Partido não observou.
Realizada a análise técnica, não foram identificadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem a regularidade das contas,
apesar da ausência de conta específica para o pleito, já que em consulta ao Sistema SPCE, verificou-se que a agremiação partidária não
recebeu recursos do fundo partidário, refletindo adequadamente a movimentação financeira do partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 77, II, da Res. TSE n. 23.553/2017, APROVO COM RESSALVAS AS CONTAS do PSB - Partido
Socialista Brasileiro do município de Torres/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Com o trânsito em julgado, registre-se no Sistema de Informações de Contas – SICO.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Torres, 27 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE

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

Porto Alegre, Quinta-feira, 03 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 185, Página: 63

89ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 216/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-44.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Candelária
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
RESPONSÁVEL(S) : ARI EDMUNDO ROEHRS E ROBSON MIGUEL DOTTO ROEHRS (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
Vistos.
Trata-se de requerimento do Partido MDB, de Nova Candelária, para que o Partido dos Trabalhadores, do mesmo município, corrija junto ao
Órgão Estadual o número do CNPJ, uma vez que está cadastrado com o número do requerente.
Assiste razão ao requerente quando requer seja alterado o CNPJ do Partido requerido.
Intime-se os representantes do Partido dos Trabalhadores para que corrijam o erro e abstenham-se de utilizar do número do Cadastro de
Pessoa Jurídica pertencente ao Movimento Democrático de Nova Candelária, no prazo de 15 dias.
Defiro o pedido de dilação do prazo para inserção dos dados contábeis no Sistema Prestação de Contas Eleitorais - SPCA, para 10 dias
subsequentes ao prazo determinado ao requerido.
Três de Maio, 27 de setembro de 2019
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 31-80.2019.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - Requerimento de regularização de contas não prestadas - Exercício 2017
PROCEDÊNCIA: Herval
JUIZ ELEITORAL: REGIS PEDROSA BARROS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES DE HERVAL (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB 79730)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ ANTÔNIO GARCIA VELEDA E STELLA ADRIANE MORAIS AFONSO (ADV(S) RODRIGO CACERES DUTRA-OAB
79730)
Vistos e examinados os autos.
Conforme certidão de fl. 27, após intimados para apresentar o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício em prazo de
15 (quinze) dias, o partido e os responsáveis financeiros mantiveram-se inertes, mesmo após alertados que a não apresentação da
documentação solicitada causaria o não recebimento da presente regularização.
Nesse sentido, deixo de receber o presente requerimento de regularização de contas não prestadas, apresentado pelo Partido dos
Trabalhadores de Herval/RS, referente ao exercício financeiro de 2017.
Requerimento idêntico tramitou nesta zona eleitoral através do PET 22-21.2019.6.21.0092, o qual findou com a não regularização das contas e
manutenção das sanções anteriormente impostas após a unidade técnica identificar a existência de movimentação financeira nas contas do
órgão partidário, em contrariedade com a “declaração de ausência de movimentação financeira” apresentada.
No mesmo sentido, nota-se que o presente requerimento não veio instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29 da
Resolução TSE nº 23.546/2017 (art. 59, §1º, III), de modo que o partido, à fl. 17, alegou que houve o recebimento de recursos de origem não
identificada no valor de R$ 425,09 (quatrocentos e vinte e cinco reais e nove centavos), mas não juntou aos autos os referidos balanços e
demonstrativos, tampouco os extratos bancários do período, o que poderia comprovar o que foi alegado.
Diante do exposto, nos termos dos artigos 321, caput, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, extinguo o processo
sem resolução do mérito.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se o partido e os responsáveis, através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as comunicações e anotações de praxe.
Arroio Grande, 01 de outubro de 2019
REGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral da 092ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 354/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 78-48.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICIO FINANCEIRO 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Caiçara
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
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PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : IVO LUIZ DALMOLIN E ALCIR TREVISAN
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de não prestação de contas anual do exercício financeiro 2018, relativo ao Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do município de
Caiçara/RS.
Expedidas as notificações para o partido e os responsáveis (fls. 04/08), a agremiação partidária não prestou as contas (fl. 08v). Destaca-se que
o partido foi notificado por meio do órgão diretivo estadual, ante a ausência de comissão provisória ou diretório vigente na esfera municipal,
conforme previsão contida nos §§ 4º e 5º do artigo 28 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi determinada a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário (fl. 09), oficiando-se os diretórios nacional e estadual do
partido.
Atendendo à determinação de fl. 12, o cartório certificou não haver registro de extratos bancários emitidos em nome da agremiação partidária,
bem como a ausência de recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário (fl. 14)
O Ministério Público emitiu parecer pelo julgamento de contas não prestadas (fls. 15).
Deu-se vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados nos autos (fls. 16/22), tendo o prazo
transcorrido sem manifestação (fl. 22v)
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem encaminhar, anualmente, à Justiça Eleitoral documentação pertinente à movimentação financeira do exercício
anterior, até o dia 30 de abril do ano subsequente, devendo refletir a real movimentação financeira e patrimonial do partido, conforme prevê o
artigo 32 da Lei n. 9096/95 e, art. 28 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/17.
Ao não apresentar as contas do exercício financeiro o partido político impossibilita a aferição da regularidade das suas contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
Com isso, constatada a regularidade das notificações realizadas e a omissão na obrigação de prestar contas, o julgamento dessas como não
prestadas é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo NÃO PRESTADAS as contas partidárias anuais do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do município de Caiçara/RS,
relativas ao exercício financeiro 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.546/17, cominando a suspensão,
com perda, de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político, com fulcro no art. 48, caput, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os diretórios estadual e nacional do partido sobre o inteiro teor da decisão.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após, arquive-se.
Frederico Westphalen, 01 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

96ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 75/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 1-67.2018.6.21.0096
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Arts.301 CE e 29 CP - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Roque Gonzales
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ALEX VEIGA RAMOS (ADV(S) ALBERTO FRANTZ JÚNIOR-OAB 88801 E ANGELO FELIPE ZUCHETTO RAMOS-OAB 59179),
PAULO RICARDO ZUCHETTO RAMOS (ADV(S) ANGELO FELIPE ZUCHETTO RAMOS-OAB 59179)
Vistos.
Tendo em vista a proposta apresentada pelo MPE, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do processo para o dia
22.10.2019, às 14h, a realizar-se no Foro da Comarca de Cerro Largo, na sala de audiências.
Intimem-se pessoalmente as partes.
Cerro Largo, 01 de outubro de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE

122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 88/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 212-93.2016.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - ELEIÇÕES 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Mostardas
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JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADV(S) ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO-OAB 1578162)
EXECUTADO(S) : LEONEL MESQUITA MACHADO (ADV(S) FÁBIO PEREIRA DE LEMOS-OAB 103525)
Vistos, etc.
A União, considerando a frustração das consultas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, requereu a inclusão do nome do executado em
cadastro de inadimplentes mantido pelo SERASAJUD (fl. 73), porém não é o caso de deferimento do pleito, já que a própria União pode
efetivar o requerido.
Cabe, portanto, ao exequente realizar o procedimento solicitado.
Intime-se a União para que apresente bens penhoráveis do devedor, sob pena de suspensão da execução, nos termos do artigo 921, do
Código de Processo Civil.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Mostardas, 01 de outubro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

124ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 33/2019 - 124 ZE/RS
A Doutora FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO, Juíza Eleitoral da 124ª Zona de Alvorada-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Viamão, em Alvorada,
que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 28 da Lei n. 9.504/95 a Prestação de Contas de
Campanha do candidato a seguir, referente às Eleições de 2008:
OBJETO: Publicidade da prestação de contas do candidato nas Eleições Municipais de 2008 (PET 60-34.2019.6.21.0124)
Candidato: Pedro Luis Cabral Nunez
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político ou Ministério Público, bem como qualquer outro
interessado, poderá examinar as prestações de contas e impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e, indícios e circunstâncias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Alvorada-RS, 01 de outubro de 2019.
Eu, Avelina Fátima Lautert, Chefe de Cartório da 124ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral.

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-18.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE PASSO FUNDO - MDB (ADV(S) PAULO CESAR CALETTI-OAB 35426)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ANTONIO BUSI DE SEVERO, RUBENS JOSE MARTINS E PAULO CESAR CALETTI (ADV(S) PAULO CESAR
CALETTI-OAB 35426)
Vistos.
Intimem-se as partes para manifestação em relação ao Exame da Prestação de Contas do exercício de 2018, no prazo de 30 (trinta) dias.
Em 27/09/2019.
Ana Cristina Frighetto Crossi,
Juíza Eleitoral da 128ª Zona.
Passo Fundo, 27 de setembro de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 30 de setembro do ano de 2019, a 128ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n.031/2019, publicado no
DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 21/06/2019, procedeu à eliminação dos documentos judiciais e
administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Ana Cristina Frighetto Crossi
Juíza Eleitoral da 128ª Zona.
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132ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 23/2019
O Doutor ALEJANDRO CESAR RAYO WERLANG Juiz Eleitoral da 132ª Zona de Seberi-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida General Flores da
Cunha, nº 1467, Bairro Centro, em Seberi-RS, 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 § 1º 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, dos seguintes partidos políticos:
10 - REPUBLICANOS – Seberi – RS, responsáveis: Lauro Luiz Chielle – Presidente, Darlan Stefanello - Tesoureiro.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Seberi-RS, 01 de outubro de 2019.
Eu, Ilone Maria Ferlin, Chefe de Cartório da 132ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ALEJANDRO CESAR RAYO WERLANG
Juiz Eleitoral.

133ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 297-46.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 DO CE - ART. 29 E DO CP - ART. 1 DO DL 201/67 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : JUSSARA MARIA PIRES (ADV(S) ADROALDO RENOSTO-OAB 26925), JOEL OLIVEIRA DE AZEVEDO (ADV(S) DANIEL PAUSE
DA PAIXÃO-OAB 91529), JECI DA SILVA (ADV(S) HUMBERTO IRACET BRIETZKE-OAB 102759), JOÃO CARLOS DOS SANTOS NOBRE
(ADV(S) PEDRO DALAVIA GREFF-OAB 7108)
Vistos.
Interposto o recurso de apelação, reencaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para que apresente as necessárias razões.
Triunfo, 02 de outubro de 2019
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE

138ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 28/2019 - 138ª ZE
A Doutora MARGOT CRISTINA AGOSTINI, Juíza Eleitoral Substituta da 138ª Zona de Casca-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Barão do Rio Branco, n.
41, Centro, em Casca, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/17, a declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 da citada Resolução, relativas às Prestações
de Contas Anuais - Exercício 2018 e 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, dos seguintes partidos políticos:
Exercício 2018:
Republicanos – Casca-RS. Responsáveis: Jonas Rachele, Veridiana Benedetti Sturmer e Jairo Felipe Neto.
Exercício 2017:
Republicanos – Casca-RS. Responsáveis: Jonas Rachele, Veridiana Benedetti Sturmer e Jairo Felipe Neto.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital no
Diário Eletrônio da Justiça Eleitoral do RS – DEJERS.
Casca-RS, 02 de outubro de 2019.
Eu, Laura Vieira, Chefe de Cartório da 138ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARGOT CRISTINA AGOSTINI,
Juíza Eleitoral Substituta.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 310/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 82-50.2019.6.21.0138
REQUERIMENTO - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ciríaco
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
REQUERENTE(S) : CLAUDIOMIRO ALVES (ADV(S) MATEUS ANGELO DARROZ-OAB 92015)
Vistos.
Trata-se de requerimento apresentado por Claudiomiro Alves no qual solicita cópia do registro de candidatura ao cargo de Vereador do
município de Ciríaco, apresentado no ano de 1996.
Ante o exposto, determino o desarquivamento dos autos referente ao registro de candidaturas das Eleições Municipais de 1996, autuado sob o
n. 23/96.
Disponibilizem-se os autos para consulta e realização de eventuais cópias, custas pelo requerente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Após, arquive-se.
Casca, 01 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 311/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 10-97.2018.6.21.0138
AÇÃO PENAL - ART. 289 CE - Crimes Eleitorais - Inscrição Fraudulenta
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ADRIANA LEMOS DE MORAIS
Vistos.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia com proposta de suspensão condicional do processo (fl. 03-17) contra Adriana Lemos de
Morais, inscrição eleitoral n. 093413430426, filha de Otávio Lemos de Morais e Lourdes Pires de Morais, nascida em 01-07-1985, pela prática
do crime previsto no art. 289, do Código Eleitoral.
A ré aceitou as condições da proposta da suspensão condicional do processo (fl. 112): comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo,
trimestralmente para informar ou justificar suas atividades; e prestação de serviços à comunidade durante três meses, oito horas semanais,
totalizando 102 horas de atividades.
Decorrido o prazo estipulado com o integral cumprimento das condições impostas (fls. 118, 119, 120 e 122), o representante do Ministério
Público Eleitoral requereu a extinção da punibilidade da ré (fl. 129).
Presentes os pressupostos legais, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95, acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral e
declaro extinta a punibilidade da ré Adriana Lemos de Morais, relativamente ao presente caso.
Finalizadas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 01 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 312/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 79-95.2019.6.21.0138
REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos Prestação de Contas - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : REPUBLICANOS (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : JONAS RACHELE, VERIDIANA BENEDETTI STURMER E JAIRO FELIPE NETO (ADV(S) CRISTIANA BORGES
CARDOSO-OAB 63510)
Vistos.
Autuadas as contas consoante previsto no art. 31 da Res. TSE n. 23.546/17 e regularizada a representação processual, determino, nos termos
do art. 45 da Res. TSE n. 23.546/17, sucessivamente:
1 - A publicação de edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, no DEJERS (Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral) facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias
contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou bens estimáveis no período;
2 – A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
3 - A colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
4 - A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos incisos I, II e III do art. 45 da Res. 23.546/2017, no
prazo de 5 (cinco) dias;
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5 - A manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
6 - A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos
apresentados no processo, no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, voltem conclusos para decisão.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Casca, 01 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 313/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-51.2019.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - EXERCÍCIO 2018 - OMISSOS
PROCEDÊNCIA: Casca
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : REPUBLICANOS (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : JAIRO FELIPE NETO, JONAS RACHELE E VERIDIANA BENEDETTI STURMER (ADV(S) CRISTIANA BORGES
CARDOSO-OAB 63510)
Vistos.
Autuadas as contas consoante previsto no art. 31 da Res. TSE n. 23.546/17 e regularizada a representação processual, determino, nos termos
do art. 45 da Res. TSE n. 23.546/17, sucessivamente:
1 - A publicação de edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, no DEJERS (Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral) facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias
contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou bens estimáveis no período;
2 – A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
3 - A colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
4 - A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos incisos I, II e III do art. 45 da Res. 23.546/2017, no
prazo de 5 (cinco) dias;
5 - A manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
6 - A abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos
apresentados no processo, no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, voltem conclusos para decisão.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Casca, 01 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE

142ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 20/2019
O Doutor HUMBERTO MOGLIA DUTRA, Juiz Eleitoral da 142ª Zona de Bagé -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 Marechal Deodoro, 274,
em Bagé/RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, Inciso I
da Resolução TSE n. 23.546/2017, a relação do(s) partido(s) político(s) e seu(s) responsável(is) que apresentou(aram) a declaração de
ausência de movimentação de recursos relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018 –
município de Hulha Negra
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (responsáveis: Dalvir Zorzi e Carlos Alberto Manzke)
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer interessado poderá impugná-las, devendo apresentar petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume e publicado no DEJERS.
Bagé-RS, 02 de outubro de 2019.
Eu, Daiane Conte, Chefe de Cartório da 142ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
HUMBERTO MOGLIA DUTRA,
Juiz Eleitoral da 142ª Zona

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-58.2019.6.21.0142
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Hulha Negra
JUIZ ELEITORAL: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
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PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
RESPONSÁVEL(S) : ELISETE FARIAS BRASIL E GELSON LUIS BASTOS OYARZABAL (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB
47967)
Visto.
Não havendo pedido de produção de provas, intimem-se as partes para que, querendo, apresentem alegações finais no prazo comum de três
dias, nos termos do art. 40 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Ato contínuo, proceda-se à análise da manifestação.
Após, vista ao MPE.
Diligências legais.
Bagé, 01 de outubro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-65.2019.6.21.0142
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : JOSE ERNI LOPES PEDROSO E FRANCISCO LARRY BONILHA MARQUES
Vistos, etc.
Trata-se de informação da 142ª Zona Eleitoral dando conta de que, após as formalidades legais determinadas no artigo 30, Inciso I da
Resolução TSE n. 23.546/2017, o partido Republicanos do Município de Candiota/RS não apresentou as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018.
Após diligências para regularização processual, foram devidamente notificados os responsáveis pelo partido no período de 2018 (fls. 21 e 34),
tendo suas revelias declaradas nas fls. 23 e 36.
Atendendo ao Inciso IV, do art. 30 da Res. 23.8546/2017, foram juntados documentos que comprovam a ausência de emissão de recibos
eleitorais pelo partido, a ausência de recebimento do Fundo Partidário e os extratos bancários eletrônicos (fls. 11-13).
A análise técnica de fl. 14 opinou pela não apresentação das contas.
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu promoção pela não prestação das contas partidárias (fl. 41-42).
Atendendo à alínea "e", VI, do art. 30 da Res. 23.546/2017, abriu-se prazo para que os interessados se manifestassem sobre as informações
juntadas aos autos, transcorrendo sem manifestação (fl. 45-v).
É o sucinto relatório.
Decido.
Preliminarmente, atualize-se a autuação, uma vez que o Partido Republicano Brasileiro - PRB passou a se chamar Republicanos, conforme vêse da certidão de fl. 46.
No mérito, segundo o art. 28 da Res. 23.546/2017, o partido político, em todas as esferas de direção, têm a obrigação de,
anualmente, apresentar as contas até 30 de abril do ano subsequente.
Os responsáveis foram devidamente intimados a apresentarem as contas partidárias do exercício de 2018 (fls. 21 e 34), restando silentes (fls.
22 e 35).
Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do REPUBLICANOS do Município de Candiota/RS, referefente ao exercício de
2018, fulcro no art. 46, IV, "a", da Res. 23.456/2017, bem como a manutenção da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político ora sancionado, conforme anteriormente determinado à fl. 08, nos
termos do art. 48 da Res. 23546/2017.
Deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, já que o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente
a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.032, em 16/05/2019, conferindo interpretação conforme à Constituição às
normas do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017, e também do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, “afastando qualquer
interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma
automática” (grifo no original), como consequência do julgamento de não prestação de contas, de modo a assegurar que tal penalidade
somente seja aplicada após decisão transitada em julgado em procedimento específico de suspensão de registro, devendo ser remetida, após
o trânsito em julgado, cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que efetue as providências que entender cabível para os fins
previstos no art. 28, III, da Lei 9.096/95, c/c o art. 48, § 2º, da Res.TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se por meio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DEJERS), em razão da decretação de revelia do órgão partidário e
dos responsáveis.
Sobrevindo o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se com baixa os autos.
Diligências legais.
Bagé, 01 de outubro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-13.2019.6.21.0142
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB (ADV(S) BRUNO DOS REIS MACHADO-OAB 101987)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE CARLOS GULART FERREIRA E RAQUEL CHARQUEIRO LORETO (ADV(S) BRUNO DOS REIS MACHADOOAB 101987)
Vistos.
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Trata-se de prestação de contas do Partido Comunista do Brasil - PCdoB do Município de Candiota/RS referente ao exercício financeiro de
2018, apresentada tempestivamente em 30.04.2019.
Após a regularização processual das partes, o Edital 14/2019 foi publicado no DEJERS (fl. 52) e no local de costume (fl. 50), transcorrendo o
prazo sem impugnações (fl. 54-v), bem como foi disponibilizado o processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do § 1º do art. 31 da
Res. 23546/2017.
Em exame preliminar (fl. 55), a unidade técnica solicitou a juntada de documentos.
Devidamente intimado o partido, transcorreu o parzo sem manifestação (fl. 61).
O Exame das contas de fls. 63-72 apontou irregularidades e solicitou explicações.
Intimado, o partido restou silente (fl. 75-v).
Emitido parecer conclusivo pela unidade técnica (fls. 76-78) pela desaprovação das contas, os autos foram remetidos ao Ministério Público
Eleitoral, que apresentou parecer no mesmo sentido (fl. 79).
O partido foi intimado a apresentar defesa no prazo de 15 dias (fl. 85), mantendo-se silente (fl. 88).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O Partido apresentou as contas tempestivamente em 30.04.2019, conforme estabelece o art. 28 da Res. 23546/2017, tendo a unidade técnica
apontado algumas impropriedades que não foram sanadas pelo partido.
De fato, as peças apresentadas nas fls. 03-25 não estão assinadas pelo tesoureiro do partido, desatendendo ao que dispõe o inciso II do § 3º
do art. 28 da Resolução em comento.
Ainda, o partido não apresentou o Parecer da Comissão Executiva do partido e os Demonstrativos de Fluxo de Caixa exigidos nos incisos I e
XVIII do art. 29 da Res. 23546/2017, respectivamente. Também, não foi apresentado o comprovante da remessa da escrituração contábil
digital (SPED). Além dessas inconsistências, a unidade técnica ainda identificou divergência entre os CPFs dos contribuintes declarados pelo
partido (fls. 19-22) e aqueles constante no extrato eletrônico de fls. 68-69.
Entretanto, tais inconsistências não comprometem a regularidade das contas, pois o Demonstrativo juntado pelo partido é apenas declaratório,
estando identificados os contribuintes no extrato bancário através dos CPFs. Portanto, não há que se falar em recursos de origem não
identificada.
Da mesma forma a ausência do Parecer da Comissão Executiva do partido, do Demonstrativo de Fluxo de Caixa e do SPED não impede a
análise da movimentação financeira do partido no exercício de 2018, uma vez que os recursos estão identificados e declarados no extrato
bancário de fls. 68-69.
Assim, as inconsistência apontadas no parecer conclusivo não comprometem a integralidade das contas, devendo estas serem aprovadas com
ressalvas.
Diante do exposto, JULGO APROVADA COM RESSALVAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB do Município de
Candiota/RS referente ao exercício financeiro de 2018, fulcro no art. 46, II, da Res. 23.546/2017.
Registre-se.
Intimem-se.
Publique-se.
Diligências legais.
Bagé, 01 de outubro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

148ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 037/2019
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Kotlinsky Renner, MM. Juiz Eleitoral 148ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul,
no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Comandante
Kraemer, 96, em Erechim, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado de Exercício e o Balanço Patrimonial relativos à Prestação de
Contas Anual – Exercício Financeiro 2018, do diretório municipal abaixo elencado.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, do seguinte partido político:
- Partido Socialista Brasileiro – PSB – Município de Campinas do Sul.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Erechim, 02 de outubro de 2019.
Eu, Geazi Alexsandro Freire Soares, Chefe de Cartório da 148ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Alexandre Kotlinsky Renner,
Juiz Eleitoral da 148ª ZE.
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160ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2019 - 160 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 21-65.2015.6.21.0160
REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA FÍSICA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : FAUSTO DAGO OLTRAMARI MANICA (ADV(S) GUSTAVO HENRIQUE LEONHARDT CORBELLINI-OAB 65351,
JOÃO CARLOS CERATO JÚNIOR-OAB 61818, NAIA DAGÔ OLTRAMARI MÂNICA-OAB 65256 E PAULA WERUSKA DE FREITAS BRUMOAB 45749)
Vistos.
Diante da manifestção do MPE, DECLARO a extinção da multa pelo pagamento.
Registre-se a baixa da dívida em livro prórpio.
Comunique-se a Zona Eleitoral, a qual pertence o eleitor, acerca da quitação.
Arquive-se.
Porto Alegre, 02 de outubro de 2019
JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 160ª ZE

165ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 52/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-50.2018.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Omissão na prestação das contas. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alto Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) FILIPE FLORES-OAB 107450)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO DE ANDRADE JACOB (ADV(S) FILIPE FLORES-OAB 107450), MÁRIO FRANCISCO WINTER
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Progressistas - PP do município de Alto Feliz/RS referente ao exercício financeiro 2017, apresentada sob a
forma de "Declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício 2017" (fl. 10).
Publicado edital, não houve impugnação, consoante certificado à fl. 12.
Em despacho da fl. 18, declarou-se a revelia do tesoureiro Mário Francisco Winter.
Após emitida manifestação técnica pela aprovação com ressalvas (fl. 20), os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou
nesse mesmo sentido (fl. 22).
A seguir, fez-se conclusão para julgamento.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de contas do exercício financeiro 2017 de diretório municipal, qual seja, o Progressistas - PP de Alto Feliz/RS.
Considerando-se o certificado à fl. 19 pela chefia de cartório, dando conta de que não se encontraram registros de emissão de recibos de
doação, nem de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário para o diretório em comento, bem como de que não existem
lançamentos para a conta bancária, a declaração da fl. 10 merece ser aceita.
Assim, nos termos do art. 45, inciso VIII, alínea "a", das Resoluções TSE n. 23.464/2015 e n. 23.546/2017, combinado com o artigo 46, inciso
II, dos referidos normativos, impõe-se a aprovação das contas, ressalvando-se a intempestividade da protocolização, a qual deu-se apenas em
22.3.2019 (fl. 9).
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do exercício financeiro 2017 do Progressistas - PP de Alto Feliz/RS, com
fundamento no art. 45, inciso VIII, alínea "a", combinado com o artigo 46, inciso II, das Resoluções TSE n. 23.464/2015 e n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado da sentença, cumpridas as diligências legais e de praxe, arquivem-se os autos.
Feliz, 01 de outubro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE

172ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 080/2019 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-72.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
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JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BORSA ANTONELLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) NEI LUIS SARMENTO-OAB 38.209)
RESPONSÁVEL(S) : JOEL ANTONIO DA SILVA GROSS E LUIZ MARIO TAROUCO DE SOUZA (ADV(S) NEI LUIS SARMENTO-OAB 38.209)
Vistos.
Tendo havido parecer conclusivo pela desaprovação das contas, bem como parecer do MPE no mesmo sentido, determino a intimação do
órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena
de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, nos termos do art. 38 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Novo Hamburgo, 01 de outubro de 2019
GUSTAVO BORSA ANTONELLO
Juiz Eleitoral da 172ª ZE

173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 051/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: NC 44-64.2018.6.21.0173
AUTORA DO FATO: ADELAIDE MARIA KLEIN
VÍTIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
“Vistos.
Considerando que, conforme certidão e comprovante de fls. 39, Adelaide Maria Klein adimpliu multa imposta, declaro EXTINTA a punibilidade,
nos termos do Art. 525, §1º Consolidação Normativa Judicial Eleitoral.
Registre-se a decisão no sistema SACEL.
Determino a saída do sobrestamento dos autos.
Arquivem-se.
Diligencias legais.
Em 27 de setembro de 2019”
Valéria Eugênia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 052/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: NC 35-05.2018.6.21.0173
AUTOR DO FATO: ELIENAER DA SILVA MARTINS (Adv. Volnei Souza Vieira- OAB/RS 73.081)
VÍTIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
“Vistos.
Considerando que, conforme certidão e comprovante de fls. 66, Elienaer da Silva Martins adimpliu multa imposta, declaro EXTINTA a
punibilidade, nos termos do Art. 525, §1º Consolidação Normativa Judicial Eleitoral.
Registre-se a decisão no sistema SACEL.
Determino a saída do sobrestamento dos autos.
Arquivem-se.
Diligências legais.
Em 30 de setembro de 2019”
Valéria Eugênia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral.’’
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Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
<076ª Zona Eleitoral>
Código de
Classificação

Assunto/Documento

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

6000-7.05

Boletim de urna, Boletim de Justificativa
Eleitoral, Comprovante de Carga de Urna e
Zerésima

2014

R21

878

6000-7.04

Cadernos de folha de votação

2010

R22

278

6000-7.02

Comunicação de Comissão Provisória de Partido
Político

2009

R09

09

6000-7.02

Comunicação de Composição de Diretório
Municipal/Comissão Executiva de Partido
Político

2009

R09

10

6000-7.01

Comunicação recebida sobre
Falecimentos/Conscrito/Condenação
Criminal/Interdição Civil

2012

R04

37

6000-1.02

Documento referente a postagem de
correspondência, material e patrimônio

2016

R12

30

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

2013

R09

678

6000-7.03

Lista de presença a reunião de mesários/
secretários de prédio/ auxiliares

2014

R21

08

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais
(PETEs)

2013

R09

3.762

6000-7.03

Recibo de entrega de convocação de mesários

2014

R21

1.112

6000-7.03

Recibo de entrega de vale-alimentação

2008

R23

1.060

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2013

R09

3.762

6000-7.01

Requerimentos de justificativa eleitorais,
submetidos à análise do juízo e deferidos

2016

R12

42

6000-7.04

Requerimentos de Justificativa Eleitoral (RJEs) de urna

2016

R12

4.513

6000-7.01

Requerimentos de justificativas eleitorais,
submetidos à análise do juízo e indeferidos

2013

R09

113

6000-7.03

Recibo de entrega de convocação de
escrutinadores, auxiliares e administradores de
prédio e membros da junta

2005, 2006,
2008, 2012

R21

176

Novo Hamburgo, 11 de setembro de 2019
Angela Hartmann Schneider Menezes,
Chefe de Cartório da 076ª ZE.

*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

