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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO 0600605-39.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600605-39.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADAO CLAITON DE SOUZA LEMOS DEPUTADO ESTADUAL, ADAO CLAITON DE SOUZA LEMOS
Advogados do(a) REQUERENTE: ROSICLEIA DA SILVA NIEDERAUER - RS084656, HERMES ALEXANDRE ROCKENBACH - DF057568
Vistos.
Defiro o pedido de dilação de prazo, tal como requerido pelo prestador.
Entretanto, advirto que esta será a última oportunidade de postergação da marcha processual, devendo o prestador trazer a documentação
pertinente no prazo ora concedido, sob pena de preclusão da oportunidade de juntada de documentos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 02 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator.
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PROCESSO 0602888-69.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602888-69.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELIETE SOUZA NUNES FERNANDES DEPUTADO ESTADUAL, ELIETE SOUZA NUNES FERNANDES
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
Vistos.
Conforme relatado pelo douto Procurador Regional Eleitoral, após a abertura de vista dos autos àquela Procuradoria, a prestadora peticionou
juntando "cópia dos cheques nominais que, segundo o laudo pericial (Id. 4144983), estariam faltando e impediriam a aprovação das contas
ante a não comprovação de gastos com recursos do FEFC no importe de R$ 3.562,00 (três mil e quinhentos e sessenta e dois reais),
correspondente a 4,83% do total de receitas (financeiras e estimáveis) declaradas pela prestadora de conta".
Em face disso, o ilustre Procurador entende que "necessário se faz o retorno dos autos à Unidade Técnica, para, à luz da nova documentação,
ratificar ou alterar as conclusões do segundo parecer conclusivo".
Ante o exposto, com o fim de trazer a sociedade a informação e transparência pelas quais as prestações de contas de campanha devem ser
pautadas, acolho a promoção ministerial e determino o retorno dos autos à SCI para que analise os documentos trazidos pela prestadora no
ID. 3903883 e seguintes.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 02 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral ROBERTO CARVALHO FRAGA,
Relator.
PROCESSO 0602042-52.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602042-52.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIO CARLOS FREITAS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, JULIO CARLOS FREITAS DA SILVA
De ordem do Relator, informe-se ao oficial de justiça que o endereço completo da parte é o certificado no ID 4336183 (Quadra dois, cinco,
bloco 09, apto. 02, Guajuviras, Canoas/RS, CEP 92.440-508).
Dil. Legais.
Porto Alegre, 2 de outubro de 2019.
Daiane Piccoli, assessora técnica.
PROCESSO 0600469-42.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600469-42.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PARTIDO VERDE - PV, MARCIO SOUZA DA SILVA, MARCO ANTONIO DA ROCHA
Vistos em gabinete.
Trata-se de prestação de contas autuada ex oficio em razão da omissão do PARTIDO VERDE ¿ PV 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
3286033).
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
Ato de Rerratificação de Diárias
ATO DE RERRATIFICAÇÃO DE DIÁRIAS N. 238/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, Retifico o Ato de Concessão de Diárias n. 232/2019, doc SEI n. 0159388, conforme
SEI n. 0160674, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO DE
DIÁRIAS

Josemar dos Santos Riesgo,
Diretor-Geral do TRE/RS
(CJ-4)
DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

VALOR UNITÁRIO

1

R$ 532,00

1,5

R$ 665,00

VALOR BRUTO

R$ 1.529,50

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO
R$ 103,40

VALOR
LÍQUIDO

R$ 1.426,10

Rio Grande/RS com pernoite de 30-9 a 01-10-2019 e Pelotas/RS com pernoite de 01-10 a 0210-2019.
30-9-2019 a 02-10-2019
Participar do lançamento da campanha “A Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, a realizarse no período de 30-9-2019 a 01-10-2019. Proc.: 0007377-26.2019.6.21.8000
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor – Nacional.
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Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 01-10-2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Portarias
PORTARIA P N. 247, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE
Art. 1.º Dispensar A servidora Marilene da Silva Almeida Soares, requisitada da Prefeitura Municipal de Cerro Largo/RS, da Função
Comissionada de Assistente I (FC-1) da 096ª Zona Eleitoral, – Cerro Largo/RS, a partir 11-10-2019.
Art. 2.º Dispensar a servidora Daniele Nenê Dias, Analista Judiciária, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da Função
Comissionada de Assistente I (FC-1) da 087ª Zona Eleitoral – Tupanciretã, e designá-la para a Função Comissionada de Assistente I (FC-1) da
096ª Zona Eleitoral – Cerro Largo/RS, a partir de 11-10-2019.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 242/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO DE
DIÁRIAS

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

VALOR UNITÁRIO

3,5

DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 02-10-2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

R$ 532,00

VALOR BRUTO

R$ 1.862,00

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO
R$ 144,76

VALOR
LÍQUIDO

R$ 1.717,24

Jaguari – Santiago e Santo Ângelo/RS
08 a 11-10-2019
Participar do lançamento da campanha “Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, a realizar-se
no período de 09 a 10-10-2019. Proc.: 0007677-85.2019.6.21.8000
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor - Nacional.

Atos da Secretaria
Ato de Rerratificação de Diárias
ATO DE RERRATIFICAÇÃO DE DIÁRIAS N. 239/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, Retifico o Ato de Concessão de Diárias n. 233/2019, doc SEI n. 0159391, conforme
SEI n. 0160674, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

Alexandre Basilio Coura, Chefe da Seção de 1
Programas Institucionais (FC-6)
1,5

R$ 336,00

Ana Gabriela de Almeida Veiga, Secretária 1
da Corregedoria Regional Eleitoral (CJ-3)
1,5

R$ 336,00

Carlos Vinicios de Oliveira Cavalcante, 1
Coordenador de Registros, Informações
1,5
Processuais e Partidárias (CJ-2)

R$ 336,00

Cleber da Silva Moreira, Assessor II da 1
Assessoria de Comunicação Social (CJ-2)
1,5

R$ 336,00

Daniel Wobeto, Secretário de Tecnologia da 1

R$ 336,00

R$ 420,00

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

R$ 966,00

R$ 103,40

R$ 862,60

R$ 966,00

R$ 103,40

R$ 862,60

R$ 966,00

R$ 103,40

R$ 862,60

R$ 966,00

R$ 103,40

R$ 862,60

R$ 966,00

R$ 103,40

R$ 862,60

R$ 420,00

R$ 420,00

R$ 420,00
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1,5

R$ 420,00

Luciana Arenhart Santos, Assistente VI da 1
Assessoria de Comunicação Social (FC-6)
1,5

R$ 336,00

Mário Antônio do Nascimento Silveira, 1
Técnico Judiciário, Área Administrativa 1,5
Transporte, Classe C, Padrão 13

R$ 336,00

Rogerio da Silva de Vargas, Secretário 1
Judiciário (CJ-3)
1,5

R$ 336,00
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R$ 966,00

R$ 103,40

R$ 862,60

R$ 966,00

R$ 103,40

R$ 862,60

R$ 966,00

R$ 103,40

R$ 862,60

R$ 7.728,00

-R$ 827,20

R$ 6.900,80

R$ 420,00

R$ 420,00

R$ 420,00

TOTAL:

Rio Grande/RS com pernoite de 30-9 a 01-10-2019 e Pelotas/RS com pernoite de 01-10 a
DESTINO:
02-10-2019.
DESLOCAMENTO:
30-09-2019 a 02-10-2019
Participar do lançamento da campanha “A Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, a
MOTIVO:
realizar-se no período de 30-9-2019 a 01-10-2019. Proc.: 0007377-26.2019.6.21.8000
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor – Nacional.
O número de dias úteis referentes às diárias pagas aos servidores Carlos Vinícios de Oliveira Cavalcante e Mário Antônio do Nascimento
Silveira serão descontados do pagamento do benefício auxílio-transporte.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 01-10-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.
ATO DE RERRATIFICAÇÃO DE DIÁRIAS N. 237/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, Retifico o Ato de Concessão de Diárias n. 230/2019, doc SEI n. 0159384, conforme
SEI n. 0160674, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

Desembargador André Luiz Planella
Villarinho, Corregedor Regional Eleitoral do
TRE-RS
DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 01-10-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

1

R$ 560,00

1,5

R$ 700,00

VALOR TOTAL
R$ 1.610,00

Rio Grande/RS com pernoite de 30-9 a 01-10-2019 e Pelotas/RS com pernoite de 01-10- a 0210-2019
30-9-2019 a 02-10-2019
Participarem do lançamento da campanha “Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, a realizarse no período de 30-9-2019 a 01-10-2019. Proc.: 0007377-26.2019.6.21.8000
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor – Nacional.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 241/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

Bonzanini,

3,5

R$ 560,00

R$ 1.960,00

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

3,5

R$ 560,00

R$ 1.960,00

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

3,5

R$ 560,00

R$ 1.960,00

Desembargadora
Marilene
Presidente do TRE-RS

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:

VALOR TOTAL

R$ 5.880,00
Jaguari – Santiago e Santo Ângelo/RS
08 a 11-10-2019
Participarem do lançamento da campanha “Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, a realizarse no período de 09 a 10-10-2019. Proc.: 0007677-85.2019.6.21.8000
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor - Nacional.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 02-10-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 243/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Alexandre Basilio Coura, Chefe da Seção de 3,5
Programas Institucionais (FC-6)

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 144,76

R$ 1.031,24

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

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 144,76

R$ 1.031,24

Augusto Gomes Schulz, Assistente V da 3,5
Assessoria da Presidência (FC-5)

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 144,76

R$ 1.031,24

Carlos Vinicios de Oliveira Cavalcante, 3,5
Coordenador de Registros, Informações
Processuais e Partidárias (CJ-2)

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 144,76

R$ 1.031,24

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

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 144,76

R$ 1.031,24

José Luiz Silva Bratkowski, Assistente IV da 3,5
Assessoria da Presidência (FC-4)

R$ 448,00

R$ 1.568,00

-R$ 144,76

R$ 1.423,24

Luciana Arenhart Santos, Assistente VI da 3,5
Assessoria de Comunicação Social (FC-6)

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 144,76

R$ 1.031,24

Mário Antônio do Nascimento Silveira, 3,5
Técnico Judiciário, Área Administrativa Transporte, Classe C, Padrão 13

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 144,76

R$ 1.031,24

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

R$ 336,00

R$ 1.176,00

-R$ 144,76

R$ 1.031,24

R$ 10.976,00

-R$ 1.302,84

R$ 9.673,16

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Jaguari – Santiago e Santo Ângelo/RS
08 a 11-10-2019
Participarem do lançamento da campanha “Justiça Eleitoral na Trilha da Cidadania”, a
MOTIVO:
realizar-se no período de 09 a 10-10-2019. Proc.: 0007677-85.2019.6.21.8000
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor - Nacional.
O número de dias úteis referentes às diárias pagas aos servidores Carlos Vinícios de Oliveira Cavalcante, José Luiz Silva Bratkowski e Mário
Antonio do Nascimento Silveira serão descontados do pagamento do benefício auxílio-transporte.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 02-10-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 244/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR
UNITÁRIO

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Adenildo Junior Machado, Chefe da Seção de 4,5
Inspeção e Correição (FC-6)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 186,12

R$ 1.325,88

Everton
Behling,
Assistente
IV
da 4,5
Coordenadoria de Assuntos Judiciários e
Correicionais (FC-4)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 186,12

R$ 1.325,88

Simone Copetti Teixeira, Assistente IV da 4,5
Coordenadoria de Fiscalização do Cadastro
Eleitoral (FC-4)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 186,12

R$ 1.325,88

R$ 4.536,00

-R$ 558,36

R$ 3.977,64

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Sobradinho e Restinga Seca/RS
21 a 25-10-2019
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Inspeção dos Serviços Cartorários na 053ª ZE , 154ª ZE e na 157ª ZE, a realizar-se de 21 a
25-10-2019. Proc.: 0007633-66.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul

Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 02-10-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO
DIRETOR-GERAL.

ZONAS ELEITORAIS

6ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-71.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Exercício 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Ipê
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA-PP-IPÊ (ADV(S) MAURICIO VENTURIN CHINI-OAB 74265)
RESPONSÁVEL(S) : ETELVINO ZANOTTO E ADEMAR SLONGO (ADV(S) MAURICIO VENTURIN CHINI-OAB 74265)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anuais do Partido Progressista - PP 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. 63/64).
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 06/19 (fl. 66), 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. 67v).
O Ministério Público Eleitoral foi intimado sobre a disponibilização do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl.
67).
Das análises preliminar e técnica foram emitidos pareceres pela aprovação (fls. 68/70). Sobreveio o parecer conclusivo pela aprovação (fls.
71/72). O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela aprovação (fl.74).
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido Progressista, 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
Partido Progressista, 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, 02 de outubro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-78.2019.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Exercício 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Roma Do Sul
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT- NOVA ROMA SO SUL (ADV(S) NIVALDO COMIN-OAB 67672)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO COMIN E ISRAEL FORLIN (ADV(S) NIVALDO COMIN-OAB 67672)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anuais do Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Nova Roma do Sul-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. 52/53).
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 06/19 (fl. 55), 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.
Das análises preliminar e técnica foram emitidos pareceres pela aprovação (fls. 80/81 e fls. 88/90). Sobreveio o parecer conclusivo pela
aprovação (fls. 91/92). O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela aprovação (fl.94).
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Nova Roma do Sul-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 dos Trabalhadores - PT, do município de Nova Roma do Sul-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, 02 de outubro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 218/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 44-34.2019.6.21.0010
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
REQUERENTE(S) : CARLOS HUGO ZIMMER (ADV(S) ALEXANDRE BETAT BASILIO-OAB 90353)
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de regularização de contas de campanha julgadas não prestadas, referentes ao pleito de 2012, apresentado por
CARLOS HUGO ZIMMER, candidato à vereança do Município de Cachoeira do Sul/RS.
Apresentado o pedido de regularização acompanhado de instrumento de procuração, foi certificado nos autos a existência de julgamento
pretérito de não prestação de contas de campanha, oportunidade em que o cartório eleitoral juntou cópia dos autos do referido processo n.
442-25/2012 (fls. 26-27).
O arquivo com as contas de campanha foi encaminhado ao TSE para recebimento das informações de campanha e processamento,
oportunidade em que não foi possível o seu recebimento por questões de incompatibilidade da versão do Sistema SPCEWEB, utilizado para a
prestação de contas de 2012.
Nesse ínterim, sobreveio requerimento de urgência do postulante, informando da necessidade de apresentação de certidão de quitação
eleitoral para assunção em concurso público.
Certificado nos autos a inexistência de indícios de movimentação financeira e de ausência de abertura de conta bancária, consignando-se a
probabilidade do direito do autor para regularizar sua situação, restou deferida certidão de quitação com prazo de 10 dias, tão somente para
atendimento da urgência informada pelo postulante.
A posteriori, foi possível o recebimento das contas de campanha pelo Sistema SPCEWEB (n. de controle 1560885596RS1683564 - fl. 87).
Em face da apresentação das contas e de seu recebimento via sistema, foi determinada a instrução dos autos com a juntada dos extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada
e/ou de origem não identificada e os demais dados disponíveis, bem como a publicação de edital para abertura de prazo para impugnação das
contas apresentadas.
Publicado o edital no DEJERS, o prazo de impugnação decorreu in albis.
Deu-se processamento à análise das contas, oportunidade em que sobreveio parecer técnico manifestando-se pela regularidade das contas de
campanha e sua regularização.
Oportunizada vista ao Ministério Público Eleitoral, manifestou-se este pela regularização das contas não prestadas.
Após, sem mais providências, vieram os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Tendo em vista a ausência de apresentação quando da notificação por parte da Justiça Eleitoral, as contas do agora requerente culminaram
julgadas não prestadas, consoante dispõe o art. 30, IV, da Lei 9.504/97.
Já transitada em julgado a decisão supramencionada, não há mais como modificar o decisum, sendo possível somente a regularização da
situação cadastral do candidato omisso; justamente o que requer o peticionante.
Esse o entendimento da jurisprudência, conforme segue:
ELEIÇÕES 2010. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. DESNECESSIDADE DO JULGAMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Encerrado o prazo do caput do art. 27 da Resolução TSE n. 22.715/2008, sem a devida apresentação das contas, " o juiz eleitoral notificará
candidatos e comitês financeiros da obrigação de prestar suas contas, no prazo de 72 horas, sob pena de aplicação do disposto no art. 347 do
Código Eleitoral e de serem julgadas não prestadas as contas, de acordo com o inciso IV do art. 40 da citada Resolução.
2. Se o Requerente não apresentou suas contas e não recorreu da sentença que as julgou como não prestadas, operou-se o trânsito
em julgado e este não possui quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu.
3. Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a
sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura
4. Processo extinto sem julgamento do mérito.
(TRE-GO, Relator: Leonardo Buissa Freitas, Julgado em 05/11/2012, DJe em 09/11/2012). (grifei)
Desta forma, tendo sido as contas apresentadas e não constatada a existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e/ou
a ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, julgo PROCEDENTE o pedido de
regularização da situação cadastral do requerente, seguindo, contudo, inalterado o julgamento das contas de campanha de 2012 como não
prestadas, face à imodificabilidade da coisa julgada, nos termos supra.
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Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, promova o cartório a imediata regularização cadastral do candidato.
Após, cumpridas todas as providências, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 01 de outubro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 219/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-45.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) BERNARDO SOUZA SCHWAB-OAB 97102)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRÉ MURAD BESSOW E CESAR GILMAR TROJAHN (ADV(S) BERNARDO SOUZA SCHWAB-OAB 97102), JÚLIO
ROBERTO FERREIRA LOPES
Vistos etc...
Trata-se de omissão quanto à apresentação das contas partidárias do PROGRESSISTAS - PP - CACHOEIRA DO SUL, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Notificados partido e responsáveis financeiros (presidente e tesoureiro do exercício e atuais), as contas não foram apresentadas à Justiça
Eleitoral.
Autuado o feito sob a classe PC - Prestação de Contas, foi determinada a imediata suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário ao
partido omisso. Da sanção foram diretórios nacional e estadual notificados.
Verificada a ausência de notificação regular do responsável ANDRÉ MURAD BESSOW foi determinada sua regularização.
Cumprida a diligência de saneamento, o prazo decorreu in albis, oportunidade em que determinada a juntada dos extratos bancários
disponíveis à Justiça Eleitoral e a colheita e certificação de demais informações sobre recebimento de recursos do Fundo Partidário, recursos
de origem não identificada e/ou de fonte vedada. Além da certificação acerca da emissão de recibos de doação pela agremiação partidária.
Cumpridas todas as diligências, sobreveio Parecer Técnico do cartório eleitoral opinando pelo julgamento das contas como não prestadas e
pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do importe de R$730,00, oriundo de fonte vedada.
Deu-se vista ao MPE que, no mesmo sentido, opinou pelo julgamento das contas como não prestadas e pelo recolhimento do importe
detectado como de fonte vedada.
As partes foram intimadas para apresentarem documentos que porventura ilidissem as irregularidades detectadas; diligência postulada pelo
MPE.
O partido e os responsáveis André Murad Bessow e Cesar Gilmar Trojahn apresentaram procuração.
A agremiação partidária, ainda, juntou manifestação e documentos (fls. 55-62).
Em face da constituição de procurador nos autos, foi reiterada a intimação, na pessoa do procurador, para a apresentação das contas e
levantamento da omissão partidária.
O prazo deferido, todavia, decorreu in albis.
Deu-se vista ao MPE, dos documentos e informações juntados aos autos. Nessa oportunidade, o parquet reiterou o parecer pelo julgamento
das contas como não prestadas.
Deu-se vista ao partido e aos responsáveis para manifestação sobre as informações e documentos juntados aos autos.
O prazo decorreu in albis.
Vieram os autos para o decisório.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de omissão quanto à apresentação das contas do órgão municipal do PROGRESSISTAS - PP - CACHOEIRA DO SUL, relativas ao
exercício financeiro de 2017.
Engendradas todas as notificações legais ao partido e responsáveis financeiros, persistiu a omissão da agremiação partidária em apresentar
as contas partidárias, na forma como prescrevem as normas regulamentares da Resolução do TSE n. 23.464/2015.
Imperioso asseverar que, embora a agremiação partidária, tenha constituído procurador nos autos, nenhuma diligência foi operada para
apresentação das contas com as informações e documentos pertinentes.
Conforme o art. 29 da Resolução do TSE n. 23.464/2015, aplicável na espécie, as contas deveriam ter sido apresentadas da seguinte forma:
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;
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;
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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.
Pois bem, in casu, inconteste a omissão do partido e dos responsáveis em apresentar as contas e as informações sobre sua movimentação
financeira do exercício de 2017.
Movimentação financeira, aliás, que fora objeto de análise, em sede de parecer técnico. Na oportunidade detectados valores oriundos de fonte
vedada. Identificados recursos recebidos no valor total de R$730,00, repassados por ocupante de cargo de autoridade (chefia ou direção) de
livre nomeação na administração pública (Júlio Roberto Ferreira Lopes), nas seguintes datas do exercício de 2017: 03/02, 14/02, 09/03, 17/04,
25/05, 06/06, 03/08 e 29/11.
Na forma como prescreve a Resolução do TSE n. 23.464/2015 (aplicável à espécie), art. 12:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
(...)
IV – autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos
políticos, que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
(grifei)
O caso identificado nos autos sofre da incidência da proibição.
A mencionada resolução, na “Seção VI – Das Fontes Vedadas”, relaciona os doadores dos quais os partidos políticos não podem
receber, direta ou indiretamente, doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro (art. 12).
No § 1º do mencionado artigo, em respeito às disposições da Lei n. 13.488/17, publicada em 06/10/2017, foram ressalvadas as doações
recebidas de filiados a partido político que desempenhem função de autoridade; o que parece ser o caso dos autos, haja vista que o doador da
quantia identificada foi, durante o exercício financeiro de 2017, presidente da agremiação partidária.
Contudo, o Egrégio TRE-RS já se posicionou pela irretroatividade das novas disposições, preponderando os princípios do tempus regit actum,
da isonomia e da segurança jurídica.
Nesse sentido, a jurisprudência que segue:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. PRELIMINAR. MANUTENÇÃO
DOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS NO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
DE FONTES VEDADAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PERMITIDA A CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS. INAPLICABILIDADE AO
CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE IRREGULARIDADE DA DOAÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS
QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
3. A Lei n. 13.488/17, publicada em 06.10.17, alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos -, excluindo a
vedação de doação de pessoa física que exerça função ou cargo público demissível ad nutum, desde que filiada ao partido
beneficiário.
4. Inaplicabilidade ao caso concreto. Incidência da legislação vigente à época dos fatos. Prevalência do princípio da segurança jurídica e da
paridade de armas no processo eleitoral, em detrimento da aplicação pontual da retroatividade in bonam partem. Manutenção do juízo de
irregularidade das contribuições advindas de cargos demissíveis ad nutum, ainda que os contribuintes sejam filiados à agremiação.
(...)
6. Provimento parcial.
(TRE-RS; Recurso Eleitoral n. 14-97, Relator: Dr. Luciano André Losekann, julgado em 04.12.2017, por unanimidade.)
(grifei)
Por fim, para não restar dúvida, consigno que este juízo perfilha o mesmo entendimento do TSE no sentido de que “ a legislação que regula a
prestação de contas é aquela que vigorava na data em que apresentada a contabilidade, por força do princípio da anualidade eleitoral, da
isonomia, do tempus regit actum, e das regras que disciplinam o conflito de leis no tempo” (ED-ED-PC 96183/DF, Relator Min. Gilmar
Mendes, DJE de 18.3.2016).
Assim, a ressalva legislativa acima mencionada, pertinente ao recebimento de doação ou contribuição de filiado (ainda que ocupante de cargo
de autoridade), trazida pela Lei n. 13.488/2017, de 06/10/2017, não incide sobre o caso dos autos; tão só à contabilidade das agremiações, a
partir do exercício financeiro de 2018.
Aplicável, portanto, ao caso concreto o art. 31, inc. II, da Lei n. 9.096/95, em sua redação primitiva, vigente ao tempo dos fatos em análise, a
qual vedava o recebimento de doações procedentes de autoridades, sem a ressalva mencionada, sujeitando o órgão partidário a recolher o
montante ao Tesouro Nacional, conforme prescrito pelo art. 14 e § 1º da Resolução TSE n. 23.464/15.
Nessa linha, a jurisprudência do TRE-RS, que ora colaciono:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS ADVINDOS DE FONTES VEDADAS E DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRRETROATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 13.488/17. RECOLHIMENTO DA QUANTIA IRREGULAR AO ERÁRIO. SUSPENSÃO
DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO ENQUANTO PERDURAR A OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
1. A agremiação não prestou as contas do exercício de 2016, mesmo intimada para tanto e após concessão de prazo adicional para
oferecimento dos documentos contábeis. Na mesma linha, o recurso não veicula qualquer consideração acerca da apresentação de
documentos e demonstrativos contábeis. Ausentes as peças relacionadas no art. 29 da Resolução TSE n. 23.464/15, e diante da não
elaboração da contabilidade no Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral, a permanência da decisão que declarou
a omissão é impositiva.
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2. Observadas as providências contidas no art. 30 da Resolução TSE n. 23.464/15 e realizado o cruzamento de dados, foi verificado o
recebimento de recursos de fonte vedada e de origem não identificada, circunstância que sujeita o órgão partidário a recolher o
montante ao Tesouro Nacional.
3. Irretroatividade das novas disposições da Lei n. 13.488/17, preponderando os princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança
jurídica. Aplicação do art. 31, inc. II, da Lei n. 9.096/95, em sua redação primitiva, vigente ao tempo dos fatos em análise, a qual vedava o
recebimento de doações procedentes de autoridades, sem ressalvas quanto à eventual filiação do doador.
4. Provimento negado.
Decisão : Por unanimidade, negaram provimento ao recurso.
(DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 111, Data 19/06/2019, Página 9 - Relator ROBERTO CARVALHO FRAGA)
(grifei)
Destarte, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PROGRESSISTAS - PP - CACHOEIRA DO SUL relativas ao exercício financeiro de 2017 e
determino (a) o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$730,00 (setecentos e trinta reais) e (b) a proibição de a agremiação receber
recursos do Fundo Partidário, enquanto não regularizar a situação referente as contas do exercício de 2017, nos termos da fundamentação.
Deixo, adrede, de aplicar a sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, em face de recente decisão do STF, proferida
em sede de Medida Cautelar, ADIN n. 6032, publicada no DJe n. 104/2019, no dia 20.05.2019, que afastou interpretação que permitia aplicar
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, como consequência da decisão que julga as contas como não prestadas.
Entendimento sufragado em âmbito deste TRE-RS, conforme informação exarada pela Presidência nos autos da PC n. 11859.2017.6.21.0010.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional do partido sobre o inteiro teor da decisão.
Somente após a comprovação de pagamento integral dos valores determinados na decisão, arquive-se.
Cachoeira do Sul, 02 de outubro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 258/2019 - 11ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: DP - 79-88.2019.6.21.0011
Direitos Políticos - Suspensão de Direitos Polítios - ASE 337-1
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
Eleitor: Maria Dordette Mota da Cruz
Vistos. Ante o requerido e, com base no entendimento previsto no Processo Administrativo n.114-71.2016.6.00.0000 - CLASSE 26 SALVADOR - BAHIA, que prevê a aplicabilidade da Lei n.13.146/2015 aos casos de incapacidade civil absoluta, regularize-se a inscrição do
solicitante, com o lançamento do código ASE 370 no cadastro eleitoral, nos termos da orientação contida no Ofício-Circular SCRE n.17/2017.
Registre-se.
Após, arquive-se o feito.
São Sebastião do Caí, 30.09.2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH,
Juíza Eleitoral

14ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 14/2019
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 14ª Zona de Canguçu-RS, Senhor CHRISTIAN KARAM DA CONCEIÇÃO, 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 Júlio de Castilhos, nº 803,
bairro Centro, em Canguçu, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de
Contas Anual – exercício 2017, do diretório municipal abaixo indicado.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
PSD – Partido Social Democrático.
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 e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul – DEJERS.
Canguçu-RS, 02 de outubro de 2019.
Eu, Paulo Luiz Cassana Molina Filho, Chefe de Cartório da 14ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CHRISTIAN KARAM DA CONCEIÇÃO,
Juiz Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 14 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-47.2019.6.21.0014
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canguçu
JUIZ ELEITORAL: CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) GERSON CARDOSO NUNES-OAB 47149)
RESPONSÁVEL(S) : ELOISA ARLETE PARAIBA FRAGA E FABRIS CARDOSO NUNES
R.h.
Ante a expedição de relatório preliminar de diligências pelo analista técnico (fl. 103), 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, 03 de outubro de 2019
CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
Juiz Eleitoral da 014ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 298/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-85.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S): PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - DE CARAZINHO-RS (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S): JOSE MARQUES DE SOUZA E MAXIMILIANO ANTONIO ZANETTI (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB
63510)
Vistos etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB –
de Carazinho/RS.
A agremiação apresentou, em 15/08/2019, declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza.
Publicado o Edital n. 50/2019 no DEJERS (fl.11-2), não houve impugnações (fl.15).
Foi expedida manifestação, pela unidade técnica, nos moldes do art. 45, IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl.22-3), certificando a
inexistência de conta-corrente, de extratos bancários e de recibos eleitorais emitidos, bem como ausência de recursos recebidos do fundo
partidário.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas (fl.26).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias apresentadas pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB – de Carazinho/RS, por meio
de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
A declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada intempestivamente pelo partido e instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
Diante da ausência de impugnação, bem como pelas manifestações favoráveis da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral acerca da
regularidade das contas, impõe-se considerar, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas.
III – DISPOSITIVO.
Isso posto, com fundamento no art. 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017 e demais disposições legais e regulamentares pertinentes,
DETERMINO o imediato ARQUIVAMENTO da declaração, considerando, para todos os efeitos, prestadas e APROVADAS as contas, relativas
ao exercício 2018, apresentadas pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB – de Carazinho/RS.
Registre-se. Publique-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa.
Carazinho, 03 de outubro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 299/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-13.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
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PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CARAZINHO-RS (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO SCHETTERT E EMELDA ANASTACIA HAUBERT (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
Vistos.
I – RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do Município de
CARAZINHO/RS.
Publicado edital n. 20/2019 no DEJERS, foi certificada a ausência de impugnação (fl. 100-v). O Ministério Público Eleitoral foi cientificado da
apresentação das contas (fl. 99) em atendimento ao § 1º, do art. 31, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi expedido Exame Preliminar (fl. 101), no qual foi constatada a ausência de algumas peças fundamentais para análise das contas.
Manifestou-se o partido, (fl. 156), ainda que intempestivamente, e juntou documentos.
A unidade técnica emitiu Exame (fls. 113 – 115) relatando a existência de irregularidades na prestação de contas. Novamente intimada (fl.
117), a agremiação manifestou-se após o decurso do prazo legal (fl. 120 e 121).
Foi emitido, pela unidade técnica, Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 122 – 123).
O Ministério Público Eleitoral opinou, no mesmo sentido, pela desaprovação das contas (fl. 126).
Intimada (fl. 128), a agremiação não manifestou-se conforme certidão (fl. 129-v).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
A agremiação declarou arrecadação de receitas no total de R$ 1.237,38 (mil, duzentos e trinta e sete rais e trinta e oito centavos), no exercício
financeiro de 2018 (fls. 04 e 75) registradas a título de receitas operacionais, tendo declarado que, deste montante, R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais) são provenientes de doações/contribuições de pessoas físicas e R$ 487,38 (quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito
centavos) provenientes de transferências oriundas da Direção Nacional da agremiação e, despesas, no total de R$ 1.358,24 (mil, trezentos e
cinquenta e oito reais e vinte quatro centavos), registradas a título de despesas operacionais.
Compulsando os autos, verifico que parte dos recursos provenientes de doações/contribuições arrecadadas pela agremiação, no total de R$
100,00 (cem reais), foi recebida de forma irregular. Conforme se verifica nos extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE (fls. 106 e 107), o
partido não cumpriu a legislação vigente no que tange à identificação dos doadores/contribuintes na conta bancária da agremiação, uma vez
que mencionados depósitos foram efetuados sem a identificação do doador originário, com a informação do CPF nos extratos bancários.
Quanto aos depósitos no valor total de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), efetuados no CNPJ da própria agremiação municipal
(CNPJ 93.539.294/0001-05), o procedimento é vedado nos termos dos arts. 5º, IV, e 7º da Res.- TSE nº 23.546/2017:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
(...)
IV - doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário; (...) (grifei)
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos. (grifei)
Ao efetuar depósitos com a identificação do próprio CNPJ, a agremiação impede a identificação do doador/contribuinte originário e, por esse
motivo, esses recursos são considerados de origem não identificada.
Em razão das irregularidades acima apontadas – recebimento, pela agremiação, de recursos de origem não identificada – o partido viola a
legislação e incorre em graves irregularidades, o que macula a integridade das contas e impossibilita a fiscalização conforme previsto na Lei.
Isso posto, merecem acolhimento os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Carazinho/RS,
referentes ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, III, alíneas “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/17 e:
a) CONDENO ao recolhimento, por meio de GRU, ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) acrescidos de
multa de 10% - atendendo ao princípio da proporcionalidade, conforme determinado no artigo 49 caput e § 2º – referentes às receitas de
origem não identificada.
b) DETERMINO a suspensão dos repasses de novas quotas do Fundo Partidários pelo período de 01 (um) ano, nos termos do art. 47, I, da
Resolução supramencionada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com trânsito em julgado:
a) notifiquem-se os órgãos partidários hierarquicamente superiores do inteiro teor desta decisão bem como para que suspendam o repasse de
novas quotas do fundo partidário nos moldes do item “b” supra; e
b) intime-se o órgão estadual para que proceda ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, até o limite da
condenação ou informem a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.
Efetuado o desconto, os valores retidos devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, sendo que, em tal caso, deve ser juntada
aos autos a GRU referente ao valor recolhido.
Recebida a informação da inexistência ou insuficiência de valores a receber do Fundo Partidário, ou decorrido o prazo in albis, intime-se o
órgão partidário municipal e seus responsáveis para que promovam o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de inscrição dos devedores no CADIN nos termos do art. 60, I, “b” da Resolução TSE nº 23.546/17.
Quitada a dívida, arquive-se.
Vencido o prazo sem que tenha sido efetuado o recolhimento do valor determinado, certifique-se o decurso e remetam-se os autos à
Secretaria Judiciária do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, unidade responsável pelo encaminhamento à Advocacia Geral da União, para fins
de cobrança dos valores não recolhidos.
Retornando os autos do TRE-RS, arquive-se.
Carazinho, 03 de outubro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 300/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-94.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE CARAZINHO (ADV(S) IGOR GUERRA LONGO-OAB 84672)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE LUIS DA SILVA DUTRA E CHARLES ANTONIO SETTI (ADV(S) IGOR GUERRA LONGO-OAB 84672)
Vistos.
I – RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, do
Município de CARAZINHO/RS.
Publicado edital n. 31/2019 no DEJERS, foi certificada a ausência de impugnação (fl. 146-v). O Ministério Público Eleitoral foi cientificado da
apresentação das contas (fl. 146) em atendimento ao § 1º, do art. 31, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi expedido Exame Preliminar (fl. 147), no qual foi constatada a ausência de algumas peças fundamentais para análise das contas. O partido
silenciou, conforme certidão (fl. 149-v).
A unidade técnica emitiu Exame (fls. 168 – 170) relatando a existência de irregularidades na prestação de contas. Novamente intimada (fl.
172), a agremiação não manifestou-se novamente conforme certidão (fl. 172-v).
Foi emitido, pela unidade técnica, Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 174 – 175).
O Ministério Público Eleitoral opinou, no mesmo sentido, pela desaprovação das contas (fl. 178).
Intimada (fl. 180), a agremiação não se manifestou (fl. 180-v).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
A agremiação declarou arrecadação de receitas no total de R$ 27.000,88 (vinte e sete mil reais e oitenta e oito centavos), no exercício
financeiro de 2018 (fl. 42). Entretanto, verificados os extratos apresentados pela agremiação e os extratos eletrônicos, constatou-se que parte
dos valores recebidos pela agremiação, no total de R$ 300,00 (trezentos reais), são recursos oriundos de fonte vedada (art. 12, IV, § 1º da
Res.-TSE n. 23.546/2017). A doadora/contribuinte, Sra. Camila Huning, era ocupante de cargo de chefia e direção passível de demissão ad
nutum (fl.165) e não se enquadra na ressalva prevista no dispositivo supracitado, uma vez que não era filiada a nenhum partido na época em
que realizou as doações/contribuições, conforme se verifica nos documentos das fls. 167 e 173.
Os partidos políticos podem recusar doação identificável que seja creditada em suas contas bancárias indevidamente, através do estorno para
o doador identificado até o último dia do mês subsequente à efetivação do crédito, conforme prevê o § 5º, do art. 11 da supracitada Resolução
ou, caso não tenham sido estornados dentro do prazo, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional (art. 14, § 1º) - o que não ocorreu.
Em razão das irregularidades acima apontadas – recebimento, pela agremiação de recursos de fonte vedada – o partido viola a legislação e
incorre em graves irregularidades, o que macula a integridade das contas.
Isso posto, merecem acolhimento os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB do Município de
Carazinho/RS, referentes ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, III, alíneas “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/17 e:
a) CONDENO ao recolhimento, por meio de GRU, ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) acrescidos de multa de 5% atendendo ao princípio da proporcionalidade, conforme determina o artigo 49 caput e § 2º – referentes às receitas de origem não identificada.
b) DETERMINO a suspensão dos repasses de novas quotas do Fundo Partidários pelo período de 01 (um) ano, nos termos do art. 47, I, da
Resolução supramencionada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com trânsito em julgado:
a) notifiquem-se os órgãos partidários hierarquicamente superiores do inteiro teor desta decisão bem como para que suspendam o repasse de
novas quotas do fundo partidário nos moldes do item “b” supra; e
b) intime-se o órgão estadual para que proceda ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, até o limite da
condenação ou informem a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.
Efetuado o desconto, os valores retidos devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, sendo que, em tal caso, deve ser juntada
aos autos a GRU referente ao valor recolhido.
Recebida a informação da inexistência ou insuficiência de valores a receber do Fundo Partidário, ou decorrido o prazo in albis, intime-se o
órgão partidário municipal e seus responsáveis para que promovam o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de inscrição dos devedores no CADIN nos termos do art. 60, I, “b” da Resolução TSE nº 23.546/17.
Quitada a dívida, arquive-se.
Vencido o prazo sem que tenha sido efetuado o recolhimento do valor determinado, certifique-se o decurso e remetam-se os autos à
Secretaria Judiciária do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, unidade responsável pelo encaminhamento à Advocacia Geral da União, para fins
de cobrança dos valores não recolhidos.
Retornando os autos do TRE-RS, arquive-se.
Carazinho, 03 de outubro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
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19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2019 - 19 ZE/RS
Classe PC – Processo n. 8-38.2014.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICIO FINANCEIRO 2018 - ÓRGÃO MUNICIPAL
PARTIDO: CIDADANIA - CIDADANIA
PROCEDÊNCIA: ENCRUZILHADA DO SUL
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
ADV.: MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES – OAB/RS 30327
Indefiro o pedido de anistia pelos fundamentos mencionados pelo Sr. Promotor de Justiça, os quais deixo de repetir para evitar tautologias.
Também restou formulado pedido de parcelamento de valores a serem depositados em benefício do Tesouro Nacional, tendo em vista que
referentes a fonte vedada.
A decisão de fls. 64/65 restou transitada em julgado, de maneira que não cabe recurso.
No que diz respeito ao pedido de parcelamento, entendo razoável o prazo mencionado pelo representante do Ministério Público e, de outro
modo, sem proporção e razoabilidade o prazo pretendido pelo representado. A uma, porque o próximo ano é eleitoral e os valores já foram
recebidos, de forma irregular, pelo representado, de maneira que lhe cabe, tão somente, devolver o que recebeu de forma ilegal. A duas,
porque não comprovada a impossibilidade de pagamento em prazo menor (doze parcelas), considerando que cada parcela será menos de R$
100,00.
Assim, intimem-se o representado e os responsáveis para que providenciem o pragamento do valos devido, o qual pode ser parcelado, no
máximo em 12 parcelas mensais e sucessivas.
Intime-se o Ministério Público.
Encruzilhada do Sul, 26/09/2019.
CLEUSA MARIA LUDWIG,
Juiz Eleitoral.

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 324/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 33-41.2016.6.21.0032
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Coação Visando a Obtenção de
Voto ou a sua Abstenção - ARTS 301 LEI 4.737/65 COM INCIDÊNCIA DO ART. 61 DO CP C/C ART 287 DO CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO
DE CONDENAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CLAUDIMIR BINSFELD (ADV(S) DYONATHAN MARTINS PINTO-OAB 108451 E SILVIO E. MARTINS PINTO-OAB 71688)
Vistos.
Designo audiência de oitiva das testemunhas de acusação, defesa e de interrogatório do réu para o dia 06 de novembro de 2019, às 9h30min,
na Sala de Audiências da 2ª Vara da Justiça Estadual de Palmeira das Missões.
Intimem-se as testemunhas e as partes.
Palmeira das Missões, 02 de outubro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-11.2019.6.21.0033
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Pontão
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES PT PONTÃO (ADV(S) TIAGO ELIAS JORGENS-OAB 110442)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR MARTINS DA SILVA E RENATO FORTES ANDRADE (ADV(S) TIAGO ELIAS JORGENS-OAB 110442)
Vistos.
Intimem-se os prestadores de contas para alegações finais, no prazo de 3 (três) dias, consoante art. 40, da Res. TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Passo Fundo, 03 de outubro de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-24.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) CELESTINO MENEGHINI-OAB 10443)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE LUIZ RODRIGUES E DIEGO ROMANI DOS SANTOS (ADV(S) CELESTINO MENEGHINI-OAB 10443)
Vistos.
Intimem-se os prestadores de contas para alegações finais, no prazo de 3 (três) dias, consoante art. 40, da Res. TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Passo Fundo, 03 de outubro de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE

34ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 34 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-87.2018.6.21.0034
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - PELOTAS/RS PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (ADV(S) MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA-OAB 33296)
RESPONSÁVEL(S) : THIAGO DOS SANTOS (ADV(S) MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA-OAB 33296), MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA E
JÚLIO CÉSAR AMARAL MOURÃO (ADV(S) MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA-OAB 33296)
Vistos.
1- Desconsidero a certidão da fl. 232, uma vez que a intimação deu-se pela publicação acostada na fl. 223, datada de 15-08-2019. Portanto,
tempestiva a postulação das fls. 234 e seg.
2- Na forma estabelecida na Res. TRE-RS nº 298, de 06-11-2017, com as alterações levadas a efeito pela Res. TRE-RS nº 331/2019, defiro o
pedido de parcelamento do pagamento da sanção pecuniária imposta em 60 (sessenta) parcelas.
3-Quanto ao valor devido, proceda a chefe de cartório à devida atualização, no site do Tribunal de Contas da União - TCU, nos termos do ar.
13, § 2º c/c art. 16 da Res. TRE/RS 298/15.
4-Intime-se o devedor para pagamento da primeira parcela no prazo de 10 dias, contados da intimação, devendo as demais ser pagas até o
último dia do mês subsequente, independentemente de novas intimações.
Compete ao devedor, após o devido pagamento, encaminhar o comprovante para o cartório eleitoral, nos termos do art. 16, § 2º da resolução
antes mencionada.
5- Compete à chefe de cartório o acompanhamento processual, quanto a emissão das pertinentes guias, controle dos prazos para pagamento
das parcelas e devida certificação, nos termos do art. 16, § 3º da Res. TRE-RS 298/2017. O valor devido deverá ser corrigido conforme
regramento estabelecido no art. 16, § 1º da Res. TRE-RS 298/2017.
6 - Na hipótese de não comprovação dos pagamentos, voltem os autos conclusos para decisão de rescisão, conforme disposto no art. 16, § 4º
da Res. TRE/RS 298/15.
Diligências legais.
Intimem-se.
Pelotas, 01 de outubro de 2019.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 034ª ZE.

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 17-80.2018.6.21.0044
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
PROCEDÊNCIA: Unistalda
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : GUSTAVO MARQUES FLORES (ADV(S) DR. JEAN AUGUSTO DA SILVA RAMOS-OAB 102293)
Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu denúncia contra GUSTAVO MARQUES FLORES, brasileiro, união estável, peão campeiro,
nascido em 01/10/1994, filho de Antônio Roberto Rodrigues Flores e Santa Isaura da Silva Marques, residente na Rua José Caetano de Melo,
nº 804 ou 835, Bairro Itú, em Santiago/RS, pela prática do seguinte fato delituoso:
“Em data não suficientemente precisada, nas proximidades do dia 11 de setembro de 2016, em horário incerto, em Unistalda/RS, o denunciado
GUSTAVO MARQUES FLORES, por meio que facilitou a divulgação da ofensa, caluniou TADEU FERNANDO FONTANELLA, na propaganda
e visando a fins de propaganda eleitoral, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.

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

Porto Alegre, Sexta-feira, 04 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 186, Página: 17

Na ocasião, o denunciado, durante a companhia eleitoral do ano de 2016, caluniou o então candidato a Vereador de Unistalda, TADEU
FERNANDO FONTANELLA, da Coligação União, Trabalho e Progresso, por meio de vídeo divulgado pelo aplicativo WhatsApp, meio este que
facilitou a divulgação da calúnia.
Para tanto, o denunciado gravou um vídeo relatando ter recebido um cheque de R$ 200,00 para que votasse em TADEU, conduta esta que
caracteriza o crime tipificado no artigo 299, caput, do Código Eleitoral, divulgando o vídeo por meio de WhatsApp.
Assim agindo o denunciado GUSTAVO MARQUES FLORES incorreu nas sanções do artigo 324 e 327, inciso III, ambos da Lei nº 4.737/1965 Código Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu proposta de suspensão condicional do processo.
A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2018, folha 04.
O acusado ofereceu defesa às fls. 205/207 alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa e decadência. Disse que pretende discutir as teses
defensivas ao final da instrução probatória, momento em que deduzirá todas as matérias relativas ao mérito. Postulou o acolhimento das
preliminares com a extinção da punibilidade com fulcro no art. 395, II c/c 38, CPP e no mérito requereu a absolvição nos termos do artigo 386,
inciso II do CPP.
Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas 03 (três) testemunhas (fls. 231/233).
Em memoriais, o Ministério Público Eleitoral refutou as preliminares alegadas e afirmou que a materialidade e autoria delitiva restaram
demonstradas, postulando pela procedência com a condenação do réu nos termos requeridos na denúncia (fls. 240/243v).
A defesa reiterou as preliminares de ilegitimidade ativa e decadência. No mérito defendeu insuficiência probatória. Disse que não podem ser
usadas contra o demandado provas que não foram submetidas a ampla defesa e ao contraditório. Defendeu atipicidade da conduta. Requereu
o acolhimento das preliminares com a extinção do processo ou a improcedência da denúncia com absolvição, em razão da ausência de provas
ou atipicidade da conduta, folhas (fls. 245/251).
É BREVE RELATO.
PASSO A DECIDIR.
O processo tramitou regularmente, pois foram observadas todas as garantias constitucionais asseguradas ao réu.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva/decadência.
Consta do artigo art. 100 do CP o seguinte: “A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido”.
Verifico dos autos que o réu foi denunciado pelos artigos 324 e 327, inciso III, ambos da Lei nº 4737/1965 e não constam de tais dispositivos
legais que a ação penal é privada, restando mantida a regra da ação penal pública, sendo, portanto, legítimo o Ministério Público para
ingressar com a lide.
Ressalto que a denúncia é embasada no fato do acusado ter caluniado o candidato a Vereador de Unistalda, Sr. Tadeu Fernando Fontanella,
por meio de vídeo divulgado no WhatsApp. Na gravação do vídeo o réu relatou que o candidato havia lhe alcançado um cheque em troca de
voto. Consta da denúncia, ainda, a qualificação do acusado e a classificação do delito, assim presentes os requisitos legais previstos no artigo
41 do CPP1.
Feitos estes esclarecimentos passo a analisar o mérito.
Constam dos artigos 324 e 327, inciso III do Código Eleitoral o seguinte:
Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa.
Art. 327. As penas cominadas nos artigos. 324, 325 e 326, aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: III - na presença de
várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa.
No caso em tela, tenho que restou comprovado através da prova testemunhal e documental carreada ao feito que o acusado infringiu os
artigos acima mencionados, pois com a gravação e divulgação do vídeo buscou atribuir ao Sr. Tadeu Fernando Fontella, candidato a Vereador
na época dos fatos, o delito tipificado no art. 299 do Código Eleitoral2, sabendo que a acusação era falsa e ainda se utilizou de WhatsApp para
facilitar a divulgação da ofensa/delito, infringindo os artigos 324 e 327, inciso III do Código Eleitoral.
A vítima TADEU FERNANDO FONTANELLA -(depoimento gravado no CD de fl. 233)- disse que não efetuou a compra de votos e que o
cheque utilizado na gravação do vídeo foi fornecido a Sra. Rosa Maria para o pagamento de serviços prestados. Referiu inverídico o conteúdo
do vídeo e que o acusado confessou que efetuou a gravação e a divulgação sabedor da inexistência da compra de votos:
(…) disse que no dia da eleição, por volta da meio noite e pouco a esposa do depoente recebeu uma gravação através do WhatsApp e que o
cheque que aparecia na gravação era da esposa do réu. Disse que a esposa do depoente tinha pago uma funcionária com tal cheque no dia
06 de janeiro daquele ano. Referiu que a funcionária Rosa Maria e a filha dela Franciele vieram e que Rosa falou que o cheque tinha
desaparecido, daí tentou ligar para a polícia. Disse que foi na casa da funcionária e um rapaz estava dormindo e depois ele entrou em luta
corporal e agrediu o depoente. Disse que não conhecia o acusado e já era mais de meia-noite quando os fatos acorreram. Aduziu que
convidou o réu para fazer o segundo vídeo e tal vídeo foi feito na frente da delegacia. Referiu que o acusado disse que foi contratado para
prejudicar a vítima e o partido e que foi pago para isto. Alegou que o vídeo teve repercussão na cidade, saiu em jornais na cidade toda. Disse
que antes da eleição percebeu que as pessoas não se aproximavam dele, mas que somente soube do vídeo no dia. Referiu que Passarinho
não tinha motivos para prejudicar o depoente.
A informante MARIA ROSANE LA ROQUE BARCELOS FONTANELLA -(depoimento gravado no CD de fl. 233)- esposa da vítima, confirmou o
recebimento do vídeo que acusa o candidato a eleição na compra de voto e confirmou que o cheque que aparece no vídeo foi alcançado por
ela a uma funcionária para pagamento de serviços prestados:
(…) Referiu que recebeu um vídeo em seu telefone com a cópia do cheque. Disse que recebeu o vídeo quase uma hora da madrugada. Frisou
que usou o cheque para pagar sua funcionária e que ela falou que deu o cheque para a Fran trocar. Argumentou que chegaram na casa da
funcionária e o réu estava lá e ele discutiu e agrediu o Tadeu. Referiu que o acusado tinha um caso com a filha da funcionária da depoente.
Ressaltou que conhece Passarinho e ele é adversário político de Tadeu. Disse que veio com o Tadeu e com o acusado até a Delegacia de
Santiago e o sargento Analdelino chegou depois na delegacia. Disse que a gravação do segundo vídeo foi feita na frente da delegacia e a
informante estava junto.
A testemunha MATEUS MULLER MARTINS -(depoimento gravado no CD de fl. 233)- referiu que o acusado lhe disse que tinha acontecido a
compra de voto e que ele ia fazer um vídeo, todavia na fase inquisitorial afirmou que não sabia se o que foi dito no vídeo era verdade ou não
(fl. 138):
Disse que o acusado chegou na casa da mãe da testemunha e disse que o cheque era para compra de voto. Referiu que o acusado disse que
ia fazer um vídeo para divulgar a compra de voto e a testemunha não deixou, daí ele foi na casa do lado e fez o vídeo. Referiu que o vídeo foi
feito perto da eleição, não sabe se não foi no dia da eleição. Disse que a Franciele era namorada do acusado. Referiu que não viu, nem
recebeu o vídeo. Referiu que o acusado apenas disse que recebeu um cheque de compra de voto e que ia fazer o vídeo. Disse que quando o
acusado chegou na residência da testemunha ele afirmou que tinha recebido um cheque de R$ 200,00 na compra de voto e que o depoente e
os demais acreditaram nisto, no dia achou que ele tinha razão porque ele disse que queria denunciar porque o candidato queria comprar o voto
dele.

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

Porto Alegre, Sexta-feira, 04 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 186, Página: 18

Durante a fase inquisitorial as testemunhas Gabriele Pereira Rodrigues e Rosa Maria Resmim Pereira -(fls. 79/80, 139)- confirmaram a versão
trazida pela vítima de que o cheque que constava na gravação tinha sido alcançado pela esposa da vítima a Sra. Rosa para pagamento de
serviços prestados, o que comprova que a cártula não foi alcançada ao acusado para a compra de votos.
Deve ser considerado, ainda, que o cheque foi emitido em janeiro de 2016 (fl. 71) e que o acusado somente divulgou a gravação do vídeo em
setembro de 2016 (fl. 02v), o que confirma a versão apresentada pela testemunha Rosa Maria Resmim Pereira -(fls. 79/80)- de que recebeu o
cheque da esposa da vítima e guardou sem realizar a troca.
Muito embora o acusado tenha negado a autoria delitiva afirmando que a vítima lhe repassou o cheque com o intuito de comprar votos, consta
à fl. 61 dos autos um CD onde o acusado confessa que, a pedido de terceiros e mediante o recebimento de valores, gravou o vídeo
denunciando a compra de votos e que as pessoas que solicitaram a gravação tinham a intenção de prejudicar a candidatura da vítima.
Ao contrário do que mencionou o acusado não há provas nos autos do envolvimento de terceiros, nem de que o réu foi coagido a gravar o
vídeo de fl. 61.
Ressalto que no momento em que assisti o vídeo para a elaboração da presente sentença não percebi qualquer indício de ameaça/coação ao
acusado, nem há nos autos testemunhas que tivessem presenciado qualquer coação.
Em depoimento a vítima disse que o vídeo ofensivo teve repercussão na cidade, saiu em jornais e que antes da eleição percebeu que as
pessoas não se aproximavam dele, o que certamente causou prejuízo à candidatura da vítima.
Desta feita, não há o que se falar em atipicidade da conduta pois o acusado caluniou o réu durante o período de campanha eleitoral,
imputando-lhe falsamente fato definido como crime, visando fins de propaganda e se utilizou de meio que facilitou a divulgação da ofensa.
Diante deste panorama, concluo pela procedência da ação penal.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral para CONDENAR GUSTAVO MARQUES
FLORES como incurso nas sanções do artigo 324, cumulado com o artigo 327, inciso III, do Código Eleitoral, nas penas que passo a fixar:
Dosimetria da pena:
Considerando o dispõe o artigo 59, do Código Penal3, observo que o grau de reprovabilidade social é o comum para esta espécie de delito,
pois o réu possuía consciência da ilicitude de sua conduta, o que denota culpabilidade em grau médio. O réu não possui antecedentes
criminais. Não há elementos para análise de sua conduta social e personalidade. A motivação diz com a intenção de prejudicar a campanha
eleitoral de candidato, atribuindo à vítima fato criminoso que sabia não ser verídico. Não há especiais circunstâncias ou consequências a
serem consideradas. Não há que se falar em comportamento da vítima.
Fixo a pena-base em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.
Não se fazem presentes atenuantes ou agravantes da pena.
Considerando a majorante do artigo 327, inciso III do Código Eleitoral aumento a pena em um terço, ou seja, 02 meses.
Não existindo outras causas modificadoras a serem consideradas, fixo a pena em definitivo em 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO
O REGIME para cumprimento da penalidade, à vista do quantum da pena final, na esteira do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal4, é o inicial ABERTO.
Da substituição da PPL pela PRD:
No entanto, verifico que, na situação em tela, cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
uma vez que o condenado preenche os requisitos alinhados no art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repressão
dos delitos.
Assim sendo, observado o disposto pelo art. 44, §2°5 e na forma dos arts. 45, §1°6, e 467, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, a de prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos vigente à época do
fato delituoso, a ser alcançado 01 (um) salário-mínimo ao Lar dos Meninos da cidade de Santiago-RS e 01 (um) salário-mínimo ao Lar das
Meninas da cidade de Santiago-RS.
Da pena de multa:
Quanto à pena de multa, considerando a condição financeira do réu e atendido o conjunto das moduladoras do art. 59 do Código Penal fica
condenado ao pagamento de 10 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atualizável na
execução – art. 49, § 2º 8do Código Penal.
Finalmente, considerando que o sentenciado respondeu ao processo, até o presente momento, nessa situação e que não estão presentes os
requisitos ensejadores para a determinação da segregação cautelar, CONCEDO-LHE o direito de apelar em liberdade.
Custas pelo réu.
Após o trânsito em julgado:
a) inscrever o nome do réu no rol dos culpados;
b) anotações e comunicações cabíveis, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral;
c) diligências legais.
Publicar. Registrar. Intimar.
Oportunamente, arquive-se.
1 A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
2 Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou
dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a
quinze dias-multa.
3 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se
cabível.
4 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou
aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (…) § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso: (…) c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime
aberto.
5 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando(...) § 2o Na condenação igual ou
inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de
liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
6 Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (…) § 1o A prestação
pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de
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importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será
deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
7 Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da
liberdade.
8 Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no
mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. § 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser
inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.§ 2º - O valor da
multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.
Santiago, 01 de outubro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-45.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) DRA. SHEILA SERAFINI DO AMARAL-OAB 77820)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ FRANQUILIN PEREIRA DO AMARAL E JOÃO PEDRO PERUFO (ADV(S) DRA. SHEILA SERAFINI DO AMARALOAB 77820)
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo presidente e tesoureiro do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE SANTIAGO/RS
referente ao exercício de 2018. A documentação foi juntada (fls. 05/41) e foi constituído advogada (fl. 25/27) e juntada a certidão do
profissional contábil (fl. 28).
Em 03/06/2019 foi publicado Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, cf. Certidão e cópia do mesmo (fls. 45/46 e
49). Não houve impugnação das contas (fl. 5) e o Cartório Eleitoral juntou a Portaria que designa servidores para a análise das mesmas e a
Certidão da Composição da Executiva Partidária (fls. 53/54).
O Exame Preliminar (fls. 55) da lavra da Unidade Técnica solicitou a apresentação de peças ausentes. Intimado regularmente, veio o partido
político e apresentou petição e documento (fls. 59/63) esclarecendo o apontamento.
O Parecer Conclusivo (fls. 64/65) da lavra da Unidade Técnica veio pela aprovação com resalvas das contas no exercício de 2018. O Ministério
Público Eleitoral opinou em Parecer (fl. 66/66v.) no mesmo sentido pela aprovação das contas com ressalvas do diretório partidário no
exercício de 2018 haja vista a intempestividade na apresentação das contas.
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de examinar as contas oferecidas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE SANTIAGO/RS no exercício de 2018, que
deve ser analisada conforme o preceituado na Resolução TSE nº 23.546/2017.
À luz dos fatos ficou evidenciado que o partido político, após sua notificação pelo Cartório Eleitoral, apresentou as contas eleitorais fora do
prazo previsto na Legislação Eleitoral (30/04/2019). A Unidade Técnica apontou a necessidade de esclarecimentos que foram prestados. Os
pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral são identicos pela sua aprovação com ressalvas, haja vista a ofensa ao art. 28
da citada resolução.
ANTE O EXPOSTO, PELOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS ACIMA EXPOSTOS, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE SANTIAGO/RS referente ao exercício de 2018, o que faço com fundamento no
art. 46, inc. II da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se a aprovação das contas no Sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Intimem-se a parte, os responsáveis e do mesmo modo, o Ministério Público Eleitoral que detém a prerrogativa legal da intimação pessoal.
Após trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Diligências Legais.
Santiago, 01 de outubro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

45ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 37/2019 - 45 ZE/RS
PRAZO: 30 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Marta Martins Moreira, Juíza Eleitoral da 45ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiveram ciência, que, perante este juízo, situado na Rua Duque de Caxias, 1151,
em Santo Ângelo, foram julgadas NÃO PRESTADAS as contas relativas ao exercício financeiro 2017 do PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE – PHS do Município de Santo Ângelo, nos autos do processo PC 66-21.2018.6.21.0045, ficando o Diretório Nacional
INTIMADO da suspensão da anotação do registro do referido órgão municipal e da proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário,
até a regularização da situação, determinados na sentença.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente
edital no local de costume.
Santo Ângelo, 01 de outubro de 2019. Eu, , Marivani Gehm Gonçalves Medeiros, Chefe de Cartório da 45ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o
presente edital.
MARTA MARTINS MOREIRA,
Juíza Eleitoral da 45ª ZE/RS.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 266/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-41.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) GABRIELA KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE RIGON SILVA BRASILOAB 72107 E RUDINEI CORRÊA MEDEIROS-OAB 73036)
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR SOARES DA SILVA, DANIEL CASARIN E PEDRO VANDERLI MATOS DA CRUZ (ADV(S) GABRIELA
KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE RIGON SILVA BRASIL-OAB 72107 E RUDINEI CORRÊA MEDEIROS-OAB 73036)
Vistos, etc.
Considerando o parecer técnico pela desaprovação das contas (fls. 92-93), bem como o parecer do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 94), determino a intimação do órgão partidário e dos agentes responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a
sua relevância para o processo, conforme art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Ângelo, 02 de outubro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 267/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-42.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JEFERSON PETTENON-OAB 77752)
RESPONSÁVEL(S) : MAURI LIZOT E RODRIGO PETTENON (ADV(S) JEFERSON PETTENON-OAB 77752)
Vistos, etc.
Considerando o parecer técnico pela desaprovação das contas (fls. 60-61), bem como o parecer do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido (fl. 63), determino a intimação do órgão partidário e dos agentes responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a
sua relevância para o processo, conforme art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Santo Ângelo, 02 de outubro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 058/2019
A Doutora JULIANA NEVES CAPIOTTI, Juíza Eleitoral da 49ª Zona de São Gabriel-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Maurício Cardoso, 366,
centro, em São Gabriel, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da ResoluçãoTSE nº
23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Exercício 2016, de partido político.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político:
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - São Gabriel/RS
Presidente: Baltazar Balbo Garagorri Teixeira
Tesoureiro: Vasco Souza Moreira
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Gabriel, 03 de outubro de 2019.
Eu, Carla Corrêa Lima, Chefe do Cartório da 49ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral da 049ª ZE.

52ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 020/2019
O Doutor Thiago Dias da Cunha, Juiz Eleitoral da 52ª Zona Eleitoral de São Luiz Gonzaga-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 Senador Pinheiro
Machado, 2118, em São Luiz Gonzaga, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n.
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9.096/95 e do art. 31 §1°, 2° e 3° da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos
às Prestações de Contas Anuais - Exercício 2016, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, exercício financeiro 2016, do seguinte partido
político:
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de São Nicolau/RS
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 se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pela Zona Eleitoral,
determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, que fosse publicado o presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Dado e passado nesta cidade de São Luiz Gonzaga, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. Eu,_______________,
Juliano Martins Reinert, Chefe de Cartório Substituto, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Thiago
Dias da Cunha, Juiz Eleitoral da 052ª ZE.
Thiago Dias da Cunha,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-44.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) GUILHERME DORNELES CHAGAS-OAB 88756)
RESPONSÁVEL(S) : NERI MARQUES DE MORAES E CEDENIS DA SILVA NAZARIO (ADV(S) GUILHERME DORNELES CHAGAS-OAB
88756)
Vistos.
Considerando o relatório de exame elaborado pela unidade técnica, relatando omissão de peças fundamentais para a análise financeira,
determino a intimação do órgão partidário para que apresente os documentos ausentes ou complementares que sejam necessários ao exame
das contas, no prazo de 30 dias, conforme inciso I, §3º do art. 35, da Resolução TSE 23.546/2017.
Intime-se.
São Luiz Gonzaga, 02 de outubro de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 407-94.2016.6.21.0052
REQUERIMENTO - Crimes Eleitorais - Eleições - Candidatos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
NOTICIANTE(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : RICARDO MIGUEL KLEIN
NOTICIADO(S) : RUBENS FIGUEIREDO DE VARGAS
Vistos.
Cuida-se de Notícia Crime para apurar, em tese, o delito previsto no art. 324, do Código Eleitoral, figurando como autores do fato Rubens
Figueiredo de Vargas, Rogério Giraudo Schiavo e Emerson Matos Birmann, e como vítima Ricardo Miguel Klein.
Diante da infração penal de menor potencial ofensivo e de ação penal pública incondicionada, fl.02, foi ofertada transação penal, fl. 52, nos
termos do art. 76 da Lei 9.099/95.
De acordo com Termo de Audiência, fl. 62, a proposta de transação penal foi aceita pelo denunciado Rubens Figueiredo de Vargas e
recusada pelos outros dois autores do fato, restando determinado que a transação penal consistiria em prestação social alternativa, realizada
por meio de doação de 1 salário mínimo, parcelado em até seis vezes, a ser depositada na conta única das penas alternativas.
No que concerne à recusa dos noticiados Rogério Giraudo Schiavo e Emerson Matos Biermann, foi elaborada cisão do processo, sendo
autuada Ação Penal nº 41-21.207.6.21.0052.
Juntados aos autos comprovantes de depósito (fls.106/108/110/112), foi certificado pela chefe de cartório o cumprimento integral da transação
penal, fl.113.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (fl.115), requerendo a extinção da punibilidade de Rubens, tendo em vista o cumprimento integral
das condições que lhe foram impostas.
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
Da análise dos comprovantes de depósito, além da certidão da Chefe de Cartório e do parecer do representatnte ministerial, que reconhecem
que o denunciado cumpriu integralmente as condições impostas na proposta de transação penal, motivo pelo qual a extinção da punibilidade é
medida que se impõe.
Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Rubens Figueiredo de Vargas, pelo cumprimento integral da transação penal, forte no
artigo 89, parágrafo 5º, da Lei n. 9.099/95.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
São Luiz Gonzaga, 02 de outubro de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
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56ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 1872-39.2010.6.21.0056
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CONRADO MACHADO (ADV(S) RAMON HORN DA ROSA-OAB 109626)
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de transferência da audiência em razão de não se ter localizado a testemunha de acusação. Argumenta o MP que expediu
ofícios a órgãos, mas não obteve resposta.
Diante dos argumentos do Ministério Público, defiro o pedido e cancelo a audiência.
Concedo o prazo de 15 dias para informar o endereço atualizado da testemunha, sob pena da perda da prova, desde já noticiado que não
haverá possibilidade de dilação.
Intime-se e aguarde-se o prazo concedido.
Escoado o prazo, voltem para decisão.
Taquari, 02 de outubro de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 56 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-39.2019.6.21.0056
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - de Partido Político
PROCEDÊNCIA: Taquari
JUIZ ELEITORAL: LEONARDO BOFILL VANONI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) APÓSTOLO MAXIMINO PRISCO-OAB 78896)
RESPONSÁVEL(S) : ANA PAULA NUNES ARNT E ADELSO IVANIR DA COSTA (ADV(S) APÓSTOLO MAXIMINO PRISCO-OAB 78896)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Eleitorais - Eleições 2018 - do Partido dos Trabalhadores - PT - de Taquari/RS, em cumprimento
ao disposto no artigo 48, inciso II, da Resoluções TSE n.º 23.553/2017.
Foi publicado o Edital 020/2019 (fls. 20/22) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, edição 157, página 18.
Transcorrido o prazo previsto no art. 59, §1º, da Res. TSE n. 23.553/2017, não houve impugnação (fls. 23).
Foi expedido relatório preliminar de diligências (fls.29), solcitando ao Partido e seus responsáveis manifestação quanto as impropriedades
encontradas.
Publicada a Nota de Expediente 100/2019 (fls. 33/34) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, edição 169, página 37, transcorrendo o prazo
sem manifestação do Partido e seus responsávies (fls.35).
Foi expedido o Parecer Conclusivo de fls. 36/37, opinando a Unidade Técnica pela desaprovação das contas.
Com vista dos autos, nos termos do art. 76 da Res. TSE n. 23.553/17 , o Ministério Público Eleitoral manifestou-se também pela desaprovação
das contas (fls. 39).
É o relatório.
Passo a decidir.
É dever dos partidos políticos, em todas as esferas, prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme estabelece o Art. 48, II, d da Res. TSE
23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
(...)
II os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
(...)
d) municipais.
O Partido dos Trabalhadores apresentou os documentos relativos a prestação de contas previstos na Resolução sem, entretanto, apresentar
os extratos bancários, elemento essencial para a análise das contas.
A abertura de conta bancária é obrigatória para todos os partidos políticos, conforme determinado na já citada Resolução TSE:
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.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
[...]
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
Assim, a falta de abertura de conta impede a atuação da justiça eleitoral em seu dever fiscalizador, não sendo possível certificar a ausência
de recebimento de Recursos de Origem Não Identificada nem Recursos de Fontes Vedadas, uma vez que estes podem ter ocorrido fora da
conta bancária.
Em seu parecer, a Unidade Técnica apontou que a referida irregularidade compromete a confiabilidade das contas apresentadas. Ainda, o
partido não foi novamente intimado a se manifestar quanto a esta irregularidade, uma vez que já havia sido intimado da irregularidade no
Relatório Preliminar e quedou-se inerte. Por esta razão, não foi expedido Exame Técnico.
No mesmo sentido foi o Parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo que o comprometimento da regularidade das contas foi entendido como
motivo de desaprovação das mesmas.
Posto isso, com fundamento no art. 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo
Partido dos Trabalhadores- PT - de Taquari/RS, referente às contas Eleitorais – Eleições 2018.
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Determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário pelo período de 6 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado desta
decisão, conforme art. 77, §§ 4º e 6º da já citada Resolução TSE, devendo ser encaminhada notificação aos diretórios Estadual e Nacional do
Partido.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, após o trânsito em julgado, arquive-se.
Taquari, 02 de outubro de 2019
LEONARDO BOFILL VANONI
Juiz Eleitoral da 056ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 037/2019
O Doutor Carlos Eduardo de Miranda Faraco, Juiz Eleitoral da 57ª Zona Eleitoral de Uruguaiana-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 Júlio de Castilhos, 3384,
em Uruguaiana, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I da Resolução TSE n. 23.546/2017,
a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira no exercício financeiro.
OBJETO: Publicidade da Declaração de ausência de movimentação financeira do seguinte Partido Político em relação ao exercício financeiro
de 2018:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO de Uruguaiana/RS
Presidente: Loeci Gonçalves Albeche
Tesoureiro: Luis Osorio Blanco de Moraes
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugná-la mediante petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, nos termos do art 45, I
da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Uruguaiana-RS, 30 de setembro de 2019.
Eu, Daniela Mattos da Silva Mello, Chefe de
Cartório Eleitoral da 57ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 57ª ZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 187/2019 - 057 ZE
PROCESSO CLASSE: PC – 44-87.2019.6.21.0057
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) :PARTIDO SOCIAL LIBERAL (ADV(S) LUIS FELIPE CUNHA DA ROSA OAB/RS 52.702; JANINE BOGER OAB/RS 47.247;
FERNANDO PAULO DEGRAZIA FILHO OAB/RS 79.912)
Vistos.
Tendo em vista que o advogado Erni Fagundes Wollenhaupt, OAB/RS 37.161, renunciou ao mandato atendendo às exigências do art. 112, do
CPC, determino a sua exclusão do sistema como procurador do partido.
No mais, proceda-se o Cartório Eleitoral à inclusão do procurador do Tesoureiro do partido, conforme instrumento de fls. 415, e à análise das
contas, de acordo com a Resolução TSE nº 23.546/2017.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Uruguaiana, 01 de outubro de 2019.
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral – 57ª Zona Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 189/2019 - 057 ZE
PROCESSO CLASSE: PC – 34-77.2018.6.21.0057
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) :PARTIDO SOCIAL LIBERAL (ADV(S) LUIS FELIPE CUNHA DA ROSA OAB/RS 52.702; JANINE BOGER OAB/RS 47.247;
FERNANDO PAULO DEGRAZIA FILHO OAB/RS 79.912; CASSYANA MARINELLI COSTA COMIS OAB/MG 93.380)
Vistos.
Inobstante o executado não ter juntado aos autos o valor atualizado do débito, dê-se vista à União para que se manifeste sobre a proposta de
parcelamento apresentada.
Consigne-se que a atualização do débito deverá respeitar os parâmetros fixados no art. 16, da Resolução TRE- RS nº 298/2017.
Por fim, quanto ao pedido de exclusão do procurador, tendo em vista que o advogado Erni Fagundes Wollenhaupt, OAB/RS 37.161, renunciou
ao mandato atendendo às exigências do art. 112, do CPC, determino a sua exclusão do sistema como procurador do partido.
Cumpra-se.
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Intimem-se.
Uruguaiana, 01 de outubro de 2019.
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral – 57ª Zona Eleitoral

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 141-94.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - CAMPANHA 2018 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Nova Santa Rita
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ÂNGELA MARIA PIEDADE-OAB 56585)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO CESAR BAIRROS DOS SANTOS E NATIVAL COSTA DOS SANTOS (ADV(S) ÂNGELA MARIA PIEDADEOAB 56585)
Vistos.
Considerando o Parecer Técnico de fl. 54, intimem-se o partido e seus responsáveis para que complementem a documentação, no prazo de 03
(três) dias, conforme art. 67, § 3º, da Resolução nº 23.553/2017.
Cumpra-se.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-14.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - CANOAS/RS (ADV(S) LUIZ CARLOS SOUZA FERREIRA-OAB 89.375)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ CARLOS PATRÍCIO E HASSAN ADAMI RODRIGUES CAFRUNI
Vistos.
Intimem-se o partido e seus responsáveis, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 38 da Resolução TSE
23.546/17.
Cumpra-se.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-16.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Rondinha
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PT - RONDINHA (ADV(S) RODRIGO ANTONIO DONIDA-OAB 97.169)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO ANTONIO FORTES DA SILVA E GILBERTO ANGELICO LONGHI (ADV(S) RODRIGO ANTONIO DONIDAOAB 97.169)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017 do Partido dos Trabalhadores (PT) do Município de Rondinha-RS,
apresentadas tempestivamente em 30/04/2018.
Publicado edital n. 05/2018 no DEJERS (fls. 72/73), e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício ao Ministério Público Eleitoral, em atendimento ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17 (fl. 74), transcorreu, in albis, o
prazo para impugnação (fl. 81).
Foi expedido Exame Preliminar (fl. 82), pois constatou-se a ausência de algumas peças elencadas como obrigatórias no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.546/17, pelo que, devidamente intimadas para se manifestarem a respeito (fl. 85), a agremiação se manifestou e juntou documento
às fls. 89/90.
A Unidade Técnica elaborou o Exame das Contas (fls. 92/93) apontando irregularidades (itens IV e VI) e solicitando a baixa dos autos em
diligência conforme art. 35, §3°, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Aberto prazo às partes (fl. 95), não houve manifestação (fl. 95, verso).
Sobreveio Parecer Conclusivo, no qual foi sugerida a desaprovação das contas frente às irregularidades nele apontadas (fls. 96/97).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação (fl. 99).
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Intimados o órgão partidário e seus representantes (fl. 102), nos moldes do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/17, novamente transcorreu o
prazo sem manifestação das partes (fl. 102, verso).
Oportunizada apresentação de alegações finais (fl. 104), apenas o partido se manifestou, momento em que alegou, em suma, que por ter
juntado toda a documentação de que dispunha para comprovar suas despesas, as contas deveriam ser aprovadas (fl. 106).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, saliento que em observância às regras de aplicação das normas no tempo estabelecidas pelo art. 65 da Resolução TSE n.
23.546/17, houve a aplicação do rito procedimental estabelecido pela referida resolução ao processo sub examine e das normas de direito
material da Resolução TSE n. 23.464/15 no que concerne ao mérito, tudo com amparo nas disposições legais atinentes à matéria em embate.
Nesse contexto, observo que a presente Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente pelo Partido (30/04/2018), indo ao encontro ao
que rege o art. 32 da Lei n. 9.096/95.
De outro lado, verifico que o Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica após a análise das contas, apontou irregularidade no item 3.1,
caracterizada na não apresentação, pela agremiação, da totalidade dos comprovantes de gastos de que trata o art. 18 da referida Resolução
(apresentou R$ 2.135,29 de 2.333,69), além da ausência de registro de grande das despesas na própria aprestação de contas (foram
registradas apenas R$ 376,60 – fl. 61).
Logo, considerando a análise das contas pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, evidente a ocorrência de
irregularidades que comprometem a confiabilidade e a transparência das contas.
Forçoso, portanto, o juízo de desaprovação fundado na irregularidade atinente a não comprovação de 8,5% das despesas que realizou e do
registro de apenas 16,13% delas no bojo da própria prestação de contas. Inconsistências que maculam as contas, já que, havendo incorreção
dos dados na prestação de contas, fica prejudicada a publicidade das informações no site do TSE, disponíveis para consulta e fiscalização
públicas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores (PT) do Município de Rondinha-RS, referentes ao exercício
financeiro do ano de 2017, com fulcro no art. 46, III, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/15, combinado com o art. 65, caput e § 3º, III, da
Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado, notifique-se os órgãos partidários nacional e estadual do inteiro teor desta decisão, nos termos do art. 60, I, "a", da
Resolução TSE n. 23.464/15.
Cumprido, arquive-se.
Sarandi, 02 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 171/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-95.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) DE SARANDI-RS
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO ROBERTO VERON E ROSANE LAVA LENCINA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de omissão do dever de prestar contas referentes às Eleições 2018 do Diretório Municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
(PRTB) de Sarandi/RS.
O Cartório Eleitoral informou, em 06/12/2018, a não apresentação das contas (fl. 02).
Foi determinada a autuação da informação na Classe Processual de Prestação de Contas e os demais procedimentos previstos no art. 52 da
Resolução TSE n. 23.553/17 (fl. 03).
O Cartório Eleitoral certificou que não foram encontrados registros de emissão de recibos de doação e de recebimento de recursos do Fundo
Partidário ou de transferências intrapartidárias, com base nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (fl. 08).
Citados os responsáveis pela apresentação das contas, nos termos do art. 52, IV, da Res. TSE nº 23.553/17, estes permaneceram silentes (fls.
23 e 55/58).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 63).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Passo ao mérito.
Embora citado, o órgão partidário permaneceu omisso, tanto na apresentação das contas, quanto de qualquer justificativa.
Assim, as contas devem ser julgadas não prestadas nos termos do art. 77, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.553/17, e, conforme dispõe o
art. 83, II da referida Resolução, a não prestação acarreta, ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
Porém, a sanção de suspenção do registro ou da anotação não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em parte, na ADI n.
6.032/DF, publicada no DJe em 20/05/19, aplicada analogamente a esta lide:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
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ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.08.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19)”.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas eleitorais do Diretório Municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) de Sarandi/
RS, relativas ao pleito de 2018, nos termos do art. 77, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.553/17.
Determino a perda do direito ao recebimento do Fundo Partidário enquanto não regularizada a situação, conforme previsto no art. 83, inciso II
da Resolução TSE n. 23.553/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para que
deixem de repassar as cotas do Fundo Partidário até que seja regularizada a apresentação de contas, encaminhando-se cópia do inteiro teor
desta sentença.
Após, arquive-se.
Sarandi, 02 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 172/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-70.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PRTB- SARANDI
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - SARANDI
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO ROBERTO VERON E ROSANE LAVA LENCINA
Vistos, etc.
Notifiquem-se os interessados para que se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as informações e documentos apresentados no
processo, especialmente sobre a informação da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, "e",
da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Sarandi, 02 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 173/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-77.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DE SARANDI-RS
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO ROBERTO VERON E ROSANE LAVA LENCINA
Vistos, etc.
Preliminarmente, em razão da ausência de constituição de advogados nos autos, com base no art. 76, §1°, II do Código de Processo de Civil
(CPC), aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral em vista dos termos do art. 15 desse mesmo Diploma Legal, declaro a revelia do
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, e de seus Responsáveis, Sr. Marcio Roberto Veron e Sra. Rosane Lava Lencina, com a perda do
direito de intimação dos atos processuais, conforme o art. 346, também do CPC.
Ante a não apresentação das contas, juntem-se aos presentes autos os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e
certifiquem-se as 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.
Informe, o órgão técnico, se foi ou não constatada irregularidade ante os dados disponíveis.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, retornem os autos conclusos.
Sarandi, 02 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

87ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 011/2019
A Doutora Suellen Rabelo Dutra, Juíza Eleitoral da 087ª Zona de Tupanciretã-RS, no uso de suas atribuições legais,FAZ SABER que o
presente Edital aos que virem ou dele tomarem conhecimento, perante este juízo, situado na Rua Paulino Aquino, n.º 204, na cidade de
Tupanciretã-RS, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 31, §§, da Resolução TSE n. 23.546/17,
a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas do Exercício Financeiro 2017, dos
diretórios municipais a seguir relacionados:
MDB – Movimento Democrático BrasileiroTupanciretã-RS;
PP- Progressista de Tupanciretã-RS;
PDT – Partido Democrático Trabalhista de Tupanciretã-RS;
PP – Progressista de Jari-RS.
OBJETO: Publicidade das demonstrações do resultado dos exercícios e dos balanços patrimoniais dos partidos políticos no âmbito da 087ª
Zona Eleitoral.
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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.
Tupanciretã-RS, 02 de Outubro de 2019
Eu, Angélica Ehlers Sales, Chefe de Cartório Substituto da 087ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral

94ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 67/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Mateus da Jornada Fortes, Juiz Eleitoral da 094ª Zona de Frederico Westphalen/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 Tenente Lira, 986,
Centro, em Frederico Westphalen, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE
23.546/2017.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
Partido Trabalhista Brasileiro do município de Vicente Dutra – PTB
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Frederico Westphalen/RS, 27 de setembro de 2019.
Eu, Felipe Trevisan Amaro, Chefe de Cartório da 094ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Mateus da Jornada Fortes,
Juiz Eleitoral.

99ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 016/2019 - 99 ZE/RS
O Doutor TARCÍSIO ROSENDO PAIVA, Juiz Eleitoral da 99ª Zona de Nonoai-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER para conhecimento dos interessados, que no Cartório Eleitoral, situado na rua Rocha Loires, nº 510, em Nonoai-RS, encontra-se
disponível aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício de 2018, do Diretório Partidário Municipal abaixo.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018, do seguinte partido político:
- Partido dos Trabalhista Brasileiro – PTB de Trindade do Sul, Responsáveis: Marcos da Silva – Presidente, Antônio Luiz Pereira – Tesoureiro,
Clair José Dalmas – Presidente e Jeanclei Artur Weippert – Tesoureiro.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Nonoai-RS, 03 de outubro de 2019.
Eu, Renan Assis de Cesar, Analista Judiciário da 99ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA
Juiz Eleitoral da 99ªZona.

101ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 016/2019
O Excelentíssimo Senhor Luis Gustavo Negri Garcia, MM.º Juiz Eleitoral da 101ª Zona de Tenente Portela-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 Jussara, 45, em Tenente
Portela, encontra-se disponível, aos interessados, as declarações de ausência de movimentação de recursos, nos termos do art. 45, I, da
Resolução TSE 23.546/2017.
OBJETO: Publicidade da relação de órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos:
Prestação de Contas Partidária - exercício 2018:
Partido Social Democrático(PSD) de Tenente Portela/RS.
Responsáveis: José Alves e Lorenal Inácio;
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PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Tenente Portela-RS, 03 de outubro de 2019.
Eu, Dércio Röwer, Chefe de Cartório da 101ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA,
Juiz Eleitoral da 101ªZE.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 017/2019
O Excelentíssimo Senhor Luis Gustavo Negri Garcia, MMº. Juiz Eleitoral da 101ª Zona de Tenente Portela-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 Jussara, 45, em Tenente
Portela, encontra-se disponível, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31, §1º da Resolução TSE nº 23.546/2017,
o balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, relativo às Prestação de Conta Anual – Exercício 2017, do diretório/comissão
provisória municipal abaixo elencado.
OBJETO: Publicidade do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, do seguinte partido político:
- Partido Social Democrático (PSD) de Tenente Portela;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar a prestação de contas anual,
após o qual, de acordo com o art. 31, §3º da Resolução TSE n. 23.546/17, terão, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político, o
prazo de 05 (cinco) dias para impugnar as prestações de contas apresentadas, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus
filiados estejam sujeitos.
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.
Tenente Portela-RS, 03 de outubro de 2019.
Eu, Dércio Röwer, Chefe de Cartório da 101ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA,
Juiz Eleitoral da 101ª ZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 090/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-53.2019.6.21.0101
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Miraguaí
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) ROLEMBERG BELCHIOR DOS SANTOS-OAB 54.166)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO BARBOSA ANTUNES DE ARAUJO E MARCO ANTONIO MACALI (ADV(S) ROLENBERG BELCHIOR DOS
SANTOS-OAB 54166)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do Partido Social Democrático - PSD - de Miraguaí/RS relativo ao exercício de 2018, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada
pela Resolução TSE n.º 23.546/17.
Encaminhada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em 06 de agosto de 2019, intempestivamente, determinou-se a
publicação do Edital n.º 15/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de 12 de agosto de 2019.
Transcorrido o prazo legal, não houve impugnação (fl. 16).
Certificou-se que não houve emissão de recibos de doação ao partido nem registros de repasse, distribuição de recursos do Fundo Partidário
(fl. 16).
A análise técnica, diante da intempestividade das contas apresentadas, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 17), assim
como o Ministério Público Eleitoral (fl. 19).
É o relatório, sucinto.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Da análise dos autos, verifica-se que a presente declaração foi entregue intempestivamente. No restante, respeitou o procedimento formal
trazido pela Resolução e processada na forma do art. 45 da Resolução 23.546/2017.
Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Social Democrático - PSD - de Miraguaí/RS, referentes ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Tenente Portela, 02 de outubro de 2019
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE
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103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 250/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-61.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DE MACHADINHO/RS
RESPONSÁVEL(S) : EVERTON RODRIGUES DA SILVA E LORENÇO DA SILVA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão no dever de prestar contas do Partido Popular Socialista - PPS de Machadinho/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
Foram remetidas cartas para notificação ao órgão partidário e aos responsáveis durante o exercício em análise (fls. 03-04), para suprirem a
omissão do partido quanto à apresentação das contas, recebidas pelo Presidente e pelo Tesoureiro em 29/05/2019 e 10/06/2019,
respectivamente (fls. 05), tendo transcorrido o prazo sem manifestação e/ou apresentação das contas.
Determinou-se a autuação do processo e a intimação dos órgãos de direção partidária nacional e estadual para a suspensão do repasse das
quotas do fundo partidário, nos termos do artigo 30, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017 . Ainda, foi declarada a revelia do partido e
dos responsáveis, uma vez que permaneceram inertes após a notificação para prestar contas e constituir advogado (fls. 07).
Analisando a regularidade das notificações para suprimento da omissão quanto à apresentação das contas, o Juízo determinou a intimação da
esfera partidária imediatamente superior, nos termos do artigo 28, §4º, da Resolução citada (fls. 18), diante da situação de “inativo” do órgão
provisório municipal (fls. 6).
Intimado, o diretório estadual também deixou transcorrer in albis o prazo para suprimento da omissão, persistindo a não apresentação das
contas (fls. 20-22).
Regularizadas às notificações, determinou-se a adoção das providências descritas no artigo 30, inciso IV (fls. 23).
Sobreveio certidão, informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 24-25).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 28-28v), pelo julgamento das contas como não prestadas.
Intimados para manifestação quanto aos documentos apresentados nos autos, as partes permaneceram inertes (fls. 30).
É o relatório. Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de analisar a não apresentação das contas partidárias do Partido Popular Socialista – PPS de Machadinho/RS, referentes ao
exercício financeiro de 2018.
A Resolução 23.546/2017, em seu artigo 28, inciso I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua movimentação
financeira ao Juízo Eleitoral competente, mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (§2°), a saber:
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.
[…]
§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.
No caso dos autos, exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no artigo 30 da Resolução
TSE n. 23.546/2017, notificando-se, ainda, a esfera partidária imediatamente superior, nos termos do artigo 28, §4º, sem que houvesse
manifestação dos interessados ou apresentação das contas do exercício.
Desta feita, imperioso o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: […] IV – pela não prestação, quando: a)
depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Popular Socialista - PPS de Machadinho/RS relativas ao exercício 2018, com
fundamento nos artigos 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, condenando-o a suspensão do recebimento de novas
quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do artigo 48, caput, da Resolução citada.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário municipal (artigo 48, §2º, Resolução TSE n. 23.546/2017 e artigo
42, Resolução TSE n. 23.571/2018), diante do deferimento parcial de medida cautelar pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 6032
(em 20.5.2019, DJe n. 104/2019, p. 60-64).
Registre-se. Publique-se.
Com a declaração de revelia das partes (fls. 07), 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.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os diretórios estadual e nacional do partido a omissão na apresentação das contas e, ainda, que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto persistir a não prestação.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 02 de outubro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 251/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-46.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
RESPONSÁVEL(S) : ADEMIR PERINETO E ROZANE MARIA BAGGIO DE BIASI
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão no dever de prestar contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de São José do Ouro/RS,
referente ao exercício financeiro de 2018.
Foram remetidas cartas para notificação ao órgão partidário e aos responsáveis durante o exercício em análise (fls. 03-04), para suprirem a
omissão do partido quanto à apresentação das contas, recebidas pelo Presidente e pela Tesoureira em 12/06/2019 e 14/06/2019,
respectivamente (fls. 06), tendo transcorrido o prazo sem manifestação e/ou apresentação das contas.
Determinou-se a autuação do processo e a intimação dos órgãos de direção partidária nacional e estadual para a suspensão do repasse das
quotas do fundo partidário, nos termos do artigo 30, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017 . Ainda, foi declarada a revelia do partido e
dos responsáveis, uma vez que permaneceram inertes após a notificação para prestar contas e constituir advogado (fls. 08).
Analisando a regularidade das notificações para suprimento da omissão quanto à apresentação das contas, o Juízo determinou a intimação da
esfera partidária imediatamente superior, nos termos do artigo 28, §4º, da Resolução citada (fls. 13), diante da situação de “inativo” do órgão
provisório municipal após o mês de maio/2019 (fls. 07).
Intimado, o diretório estadual também deixou transcorrer in albis o prazo para suprimento da omissão, persistindo a não apresentação das
contas (fls. 16-18).
Regularizadas às notificações, determinou-se a adoção das providências descritas no artigo 30, inciso IV (fls. 19).
Sobreveio certidão, informando que, em consulta aos sistemas da Justiça Eleitoral para verificação dos extratos bancários, existe apenas o
registro de que o CNPJ do partido não está cadastrado na base de dados. Registrada, ainda, a ausência de informação quanto à emissão de
recibos de doação e ao registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 20-21).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer (fls. 24-24v), pelo julgamento das contas como não prestadas.
Intimados para manifestação quanto aos documentos apresentados nos autos, as partes permaneceram inertes (fls. 26).
É o relatório. Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de analisar a não apresentação das contas partidárias do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de São José do Ouro/RS,
referentes ao exercício financeiro de 2018.
A Resolução 23.546/2017, em seu artigo 28, inciso I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua movimentação
financeira ao Juízo Eleitoral competente, mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro (§2°), a saber:
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.
[…]
§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.
No caso dos autos, exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no artigo 30 da Resolução
TSE n. 23.546/2017, notificando-se, ainda, a esfera partidária imediatamente superior, nos termos do artigo 28, §4º, sem que houvesse
manifestação dos interessados ou apresentação das contas do exercício.
Desta feita, imperioso o julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: […] IV – pela não prestação, quando: a)
depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de São José do Ouro/RS relativas ao
exercício 2018, com fundamento nos artigos 46, inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, condenando-o a suspensão do
recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do artigo 48, caput, da Resolução citada.
Deixo de determinar a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário municipal (artigo 48, §2º, Resolução TSE n. 23.546/2017 e artigo
42, Resolução TSE n. 23.571/2018), diante do deferimento parcial de medida cautelar pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 6032
(em 20.5.2019, DJe n. 104/2019, p. 60-64).
Registre-se. Publique-se.
Com a declaração de revelia das partes (fls. 08), 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.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os diretórios estadual e nacional do partido a omissão na apresentação das contas e, ainda, que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto persistir a não prestação.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 02 de outubro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 252/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-41.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Machadinho
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE MACHADINHO/RS (ADV(S) ALMO JORGE BRANDAO-OAB 32186)
RESPONSÁVEL(S) : CELSOIR ESCORTEGANHA E CESAR GOMES DE OLIVEIRA (ADV(S) ALMO JORGE BRANDAO-OAB 32186)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Machadinho/RS, referente ao exercício financeiro de
2018.
Publicado o Edital n. 14/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, bem como encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls. 57-61).
Expedido o Relatório Preliminar de Exame (fls. 62), do qual a parte foi intimada para complementar a documentação, apresentando a petição e
os documentos de fls. 66-69.
O órgão técnico emitiu o Exame da Prestação de Contas (fls. 71-72), no qual restaram apontadas diligências a serem realizadas. O juízo
acolheu o exame (fls. 74), determinando a intimação do partido, que se manifestou às fls. 76-109.
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou Parecer Conclusivo, pela desaprovação das contas (fls. 111-112).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 115-115v).
Em face da irregularidade apontada no parecer conclusivo, o partido e os responsáveis foram intimados para defesa (fls. 117), oportunidade
em que o partido apresentou a petição de fls. 119-120. O juízo determinou a remessa dos autos à unidade técnica para manifestação sobre a
defesa, intimação das partes para alegações finais e vista ao MPE (fls. 122).
Juntado o Exame das Provas Produzidas (fls. 123-124), o prazo para alegações finais decorreu in albis (fls. 126). O Ministério Público Eleitoral
apresentou parecer, ratificando sua manifestação anterior, pela desaprovação das contas (fls. 128).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Machadinho/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE n.
23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
No que se refere à análise das contas, o exame de fls. 71-72 apontou impropriedades e irregularidades, que foram parcialmente sanadas pelo
prestador de contas, por meio da manifestação e documentos de fls. 76-109. Isto porque, no que se refere à impropriedade, foram juntados os
extratos da conta de titularidade do partido, inicialmente não apresentados, e, quanto à irregularidade, constatou-se que o doador, possível
fonte vedada, era filiado a partido político, ressalva prevista pelo artigo 12, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Assim, restaram uma impropriedade, devido ao não preenchimento do campo “data” nos documentos gerados pelo SPCA, que não
comprometeu a análise das contas, e uma irregularidade, que compromete a prestação de contas.
Analisando as contas prestadas e os exames técnicos realizados, verifica-se que os extratos bancários apresentados não contemplam todo o
exercício financeiro. Em defesa, o partido alegou que os extratos bancários foram apresentados de acordo com o período de abertura da
respectiva conta bancária, afirmando que “Como a conta bancária foi aberta apenas em 10/04/2018, exigir os extratos de sua movimentação
em período anterior a esta data se trata de prova diabólica, que foi suprimida pelo NCPC […] cabendo a Justiça Eleitoral alegar que existiu
movimentação financeira que não foi objeto de prestação de contas” (fls. 119).
Ocorre que os argumentos apresentados devem ser afastados.
Isto porque, conforme apontado no parecer conclusivo “Os extratos bancários apresentados pelo partido não contemplam todo o exercício
analisado (foram apresentados extratos apenas de abril a dezembro de 2018).” (fls. 112v).
No entanto, o órgão partidário é obrigado a manter conta bancária para arrecadação de recursos durante todo o exercício financeiro, nos
termos do que prescreve o artigo 29, inciso V, da Resolução TSE n. 23.546/2017, mormente considerando que o órgão partidário municipal
estava em situação “vigente” durante todo o exercício de 2018 (fls. 52).
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:
(…)
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. (grifou-se)
Desta forma, a apresentação apenas parcial dos extratos bancários, que se constituem no principal instrumento de que dispõe a Justiça
Eleitoral para fiscalizar a movimentação financeira do órgão partidário, considerando que todos os recursos arrecadados devem transitar pela
conta bancária antes de sua aplicação, configura irregularidade grave, ensejadora da desaprovação das contas.
A apresentação dos extratos, contemplando todo o exercício financeiro em análise, é regra explícita na legislação eleitoral, imposta a todos os
partidos políticos, conforme acima exposto, de modo que a tese apresentada na defesa deve ser afastada, pois havendo regramento
específico na legislação eleitoral, não há que se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no caso em análise.
Conclui-se, assim, do contexto probatório, que as contas prestadas apresentam inconsistências de natureza grave, em descumprimento aos
preceitos legais supracitados, que comprometem a sua regularidade, ensejadoras da desaprovação, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea
“a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a saber:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: […] III – pela desaprovação, quando: a)
verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, com base no artigo 46, inciso III, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.546/17, DESAPROVO as contas do Partido Trabalhista
Brasileiro – PTB de Machadinho/RS, referentes ao exercício financeiro de 2018, ante os fundamentos declinados.
Considerando que inexiste valor apontado como irregular, decorrente do recebimento de fontes vedadas ou de recursos de origem não
identificada, deixo de aplicar as sanções previstas no artigo 47 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/2017. Fica, contudo, ciente o partido
de que deve cumprir as regras previstas na legislação eleitoral, sob pena de nova desaprovação das contas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 02 de outubro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 253/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-04.2019.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Machadinho
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PRROGRESSISTAS - PP DE MACHADINHO/RS (ADV(S) MARIA CRISTINA TEIXEIRA-OAB 82723)
RESPONSÁVEL(S) : DORIVAL DE LIMA VILARINO E LUIZ REBESQUINI (ADV(S) MARIA CRISTINA TEIXEIRA-OAB 82723)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Progressistas – PP de Machadinho/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o Edital n. 11/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, bem como encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício ao Ministério Público Eleitoral, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls. 56-60).
Expedido o Relatório Preliminar de Exame (fls. 61), do qual a parte foi intimada para complementar a documentação, com transcurso do prazo
sem manifestação (fls. 67).
O órgão técnico emitiu o Exame da Prestação de Contas (fls. 68-69), no qual restaram apontadas diligências a serem realizadas. O juízo
acolheu o exame (fls. 70), determinando a intimação do partido, que não se manifestou (fls. 72).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou Parecer Conclusivo, pela desaprovação das contas (fls. 73-74).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 77-77v).
Em face da irregularidade apontada no parecer conclusivo, o partido e os responsáveis foram intimados para defesa (fls. 79), com transcurso
do prazo in albis (fls. 81). O juízo determinou a intimação das partes para alegações finais e vista ao MPE (fls. 82).
As partes apresentaram alegações finais às fls. 86. O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ratificando sua manifestação anterior,
pela desaprovação das contas (fls. 89).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Progressistas – PP de Machadinho/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE n.
23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas.
No que se refere ao exame das contas, o partido não apresentou justificativas para a impropriedade apontada, relacionada a não apresentação
de extratos referentes a uma das contas bancárias de titularidade da agremiação partidária, fazendo-se a análise por meio dos extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral. Entretanto, ainda que superada tal impropriedade, a irregularidade verificada compromete a
prestação de contas.
Analisando as contas prestadas e os exames técnicos realizados, verifica-se que os extratos bancários apresentados não contemplam todo o
exercício financeiro. O partido e os responsáveis, intimados para manifestação nos autos, inclusive para defesa, permaneceram silentes,
apresentando apenas alegações finais, pleiteando a aprovação com ressalvas das contas, pedido que deve ser afastado.
Isto porque, conforme apontado no parecer conclusivo “Os extratos bancários apresentados pelo partido não contemplam todo o exercício ao
qual se referem as contas (foram apresentados extratos apenas dos meses de maio a dezembro de 2018)”, destacando-se, ainda, que a conta
bancária foi aberta apenas em 22 de maio de 2019 (fls. 73v).
No entanto, o órgão partidário é obrigado a manter conta bancária para arrecadação de recursos durante todo o exercício financeiro, nos
termos do que prescreve o artigo 29, inciso V, da Resolução TSE n. 23.546/2017, mormente considerando que o órgão partidário municipal
estava em situação “vigente” durante todo o exercício de 2018 (fls. 52).
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:
(…)
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. (grifou-se)
Desta forma, a apresentação apenas parcial dos extratos bancários, que se constituem no principal instrumento de que dispõe a Justiça
Eleitoral para fiscalizar a movimentação financeira do órgão partidário, considerando que todos os recursos arrecadados devem transitar pela
conta bancária antes de sua aplicação, configura irregularidade grave, ensejadora da desaprovação das contas.
Conclui-se, assim, do contexto probatório, que as contas prestadas apresentam inconsistências de natureza grave, em descumprimento aos
preceitos legais supracitados, que comprometem a sua regularidade, ensejadoras da desaprovação, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea
“a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, a saber:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: […] III – pela desaprovação, quando: a)
verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, com base no artigo 46, inciso III, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.546/17, DESAPROVO as contas do Progressistas – PP de
Machadinho/RS, referentes ao exercício financeiro de 2018, ante os fundamentos declinados.
Considerando que inexiste valor apontado como irregular, decorrente do recebimento de fontes vedadas ou de recursos de origem não
identificada, deixo de aplicar as sanções previstas no artigo 47 e seguintes da Resolução TSE n. 23.546/2017. Fica, contudo, ciente o partido
de que deve cumprir as regras previstas na legislação eleitoral, sob pena de nova desaprovação das contas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 02 de outubro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª 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, Sexta-feira, 04 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 186, Página: 33

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 50-32.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Cidreira
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (45) (ADV(S) DÉCIO ITIBERÊ GOMES DE OLIVEIRA-OAB 12725)
RESPONSÁVEL(S) : DEOLMIRO JESUS DE FREITAS (PRESIDENTE) E HOMERO GRIGOLO GAIER (TESOUREIRO) (ADV(S) DÉCIO
ITIBERÊ GOMES DE OLIVEIRA-OAB 12725)
Trata-se da análise do pedido de regularização das contas partidárias do diretório municipal do PSDB – Partido da Social Democracia
Brasileira (45), do município de Cidreira/RS, referente ao exercício de 2016, uma vez que as contas do exercício haviam sido julgadas não
prestadas (fls. 02).
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2016, em 12.06.2019.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 5/7)
Publicado o edital n. 65/2019 (fls. 15/16), não houve impugnação às contas prestadas.
A unidade técnica manifestou-se pela regularidade das contas (fls. 23) e o Ministério Público, igualmente, manifestou-se pela regularidade (fls.
26)
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como prestadas e regularizadas as contas do diretório municipal do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira (45),
do município de Cidreira/RS, referente ao exercício de 2016.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado: a) registre-se no sistema SICO; b) oficiem-se os órgãos de direção estadual e nacional, de que a agremiação está apta,
novamente, a receber o repasse das cotas do fundo partidário; e c) oficie-se a Presidência do Egrégio TRE/RS, para o levantamento da
suspensão do diretório municipal no SGIP.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 02 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 171/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 46-92.2019.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Balneário Pinhal
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : DEM - DEMOCRATAS (25) - BALNEÁRIO PINHAL (ADV(S) LARSON GABRIEL LUBINI BERNER-OAB 111118)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO DOS SANTOS E CARLOS TADEU FERREIRA (ADV(S) LARSON GABRIEL LUBINI BERNER-OAB 111118)
Trata-se da análise do pedido de regularização das contas partidárias do diretório municipal do DEM – Democratas (25), do município de
Balneário Pinhal/RS, referente ao exercício de 2017, uma vez que as contas do exercício haviam sido julgadas não prestadas (fls. 08).
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2017, em 05.06.2019.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 3-5)
Publicado o edital n. 64/2019 (fls. 13 e 13v), não houve impugnação às contas prestadas.
A unidade técnica manifestou-se pela regularidade das contas (fls. 25) e o Ministério Público, igualmente, manifestou-se pela regularidade (fl.
28).
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como prestadas e regularizadas as contas do diretório municipal do DEM – Democratas (25), do município de Balneário
Pinhal/RS, referente ao exercício de 2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado: a) registre-se no sistema SICO; b) oficiem-se os órgãos de direção estadual e nacional, de que a agremiação está apta,
novamente, a receber o repasse das cotas do fundo partidário; e c) oficie-se a Presidência do Egrégio TRE/RS, para o levantamento da
suspensão do diretório municipal no SGIP.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 02 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 172/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 48-62.2019.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015
PROCEDÊNCIA: Balneário Pinhal
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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PARTIDO(S) : DEM - DEMOCRATAS (25) - BALNEÁRIO PINHAL (ADV(S) LARSON GABRIEL LUBINI BERNER-OAB 111118)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO DOS SANTOS E CARLOS TADEU FERREIRA (ADV(S) LARSON GABRIEL LUBINI BERNER-OAB 111118)
Trata-se da análise do pedido de regularização das contas partidárias do diretório municipal do DEM – Democratas (25), do município de
Balneário Pinhal/RS, referente ao exercício de 2015, uma vez que as contas do exercício haviam sido julgadas não prestadas (fls. 08).
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2015, em 05.06.2019.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 3-5)
Publicado o edital n. 62/2019 (fl. 13), não houve impugnação às contas prestadas.
A unidade técnica manifestou-se pela regularidade das contas (fl. 21) e o Ministério Público, igualmente, manifestou-se pela regularidade (fls.
24)
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como prestadas e regularizadas as contas do diretório municipal do DEM – Democratas (25), do município de Balneário
Pinhal/RS, referente ao exercício de 2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado: a) registre-se no sistema SICO; b) oficiem-se os órgãos de direção estadual e nacional, de que a agremiação está apta,
novamente, a receber o repasse das cotas do fundo partidário; e c) oficie-se a Presidência do Egrégio TRE/RS, para o levantamento da
suspensão do diretório municipal no SGIP.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 02 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 173/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-33.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Balneário Pinhal
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (12) (ADV(S) ANDRÉ DA CUNHA-OAB 59640)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR JOÃO DA SILVA (PRESIDENTE) E ANTONIO SOARES GABECH (TESOUREIRO) (ADV(S) ANDRÉ DA
CUNHA-OAB 59640)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do diretório municipal do PDT – Partido Democrático Trabalhista (12), do município de
Balneário Pinhal/RS, referente ao exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, em 30/04/2019, dentro do prazo legal.
Foram apresentadas todas as peças elencadas no artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, bem como o Livro Diário, devidamente
registrado no Ofício de Títulos e Documentos da Comarca de Cidreira, e o Livro Razão.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 03/06).
Foi publicado o Edital n. 046/2019, na edição de 10.05.2019, do DEJERS.
Os prazos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Resolução TSE n. 23.546/2017, transcorreram sem que houvessem impugnações.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se em 11.06.2019 (fls. 74), quanto a análise do balanço patrimonial e do DRE, sem nada requerer.
A unidade Técnica emitiu Parecer Conclusivo (fls. 88/88v), sem identificar irregularidades ou impropriedades.
O Ministério Público manifestou-se (fls. 92/92v), propugnando pela aprovação das contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como prestadas e aprovadas as contas do diretório municipal do PDT – Partido Democrático Trabalhista (12), do município
de Balneário Pinhal/RS, referente ao exercício de 2018.
Restituam-se à agremiação partidária, se e quando requeridos, os Livros Diário e Razão e, já estando o presente feito arquivado, desarquivese, proceda-se a entrega, junte-se o respectivo termo, e arquive-se novamente
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 02 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 174/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 107-84.2018.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Imbé
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (45) (ADV(S) EGEDIO MATIELLO-OAB 27725)
RESPONSÁVEL(S) : VOLNEI FREITAS DE MATOS (PRESIDENTE 2017-2019), NELZA TEIXEIRA DIAS (TESOUREIRO 2017-2019), DARCY
LUCIANO DIAS (PRESIDENTE 2015-2017) E VOLNEI FREITAS DE MATTO (TESOUREIRO 2015-2017) (ADV(S) EGEDIO MATIELLO-OAB
27725)
Cuida-se de analisar as contas partidárias do órgão municipal do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira (45), do município de Imbé,
no exercício financeiro de 2017.
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O órgão de direção municipal do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira (45) apresentou as contas do exercício financeiro de 2017
em 17.01.2019 (fls. 74/100), nos termos a Lei n. 9.096/95 e Resolução TSE n. 23.464/2015.
A agremiação e seus responsáveis estão formalmente representados por defensor constituído.
Procedido o exame preliminar, foram identificadas ausências de peças contábeis obrigatórias.
Intimada a agremiação e seus responsáveis, nos termos da nota de expediente n. 035/2019, não houve manifestação.
A unidade técnica, após os procedimentos técnicos de exame, identificou irregularidades. Intimada através da nota de expediente n. 073/2019,
o partido manteve-se silente.
O Ministério Público manifestou-se pelas contas serem julgadas não prestadas.
Intimada a agremiação e seus responsáveis, para apresentação de defesa no prazo legal, novamente não houve manifestação.
O diretório municipal e seus responsáveis financeiros mantiveram-se, igualmente, silentes quanto às alegações finais.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/95 e da Res. TSE 23.464/2015.
Embora regulares as citações/intimações realizadas ao diretório municipal e seus responsáveis financeiros, não houve manifestação.
O Ministério Público opinou pelas contas serem julgadas não prestadas.
Isto posto, julgo as presentes contas desaprovadas, com base na letra “a” , III, do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017, assim como o
recolhimento ao Tesouro Nacional da importância apontada como oriunda de fontes vedadas, no total de R$ 600,00, acrescida da multa de
20% (vinte por cento) após a consolidação do débito, bem como a pena de perda do fundo partidário por 1 (um) ano (Lei nº 9.096/95, art. 36,
II).
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão no sistema SICO, para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e de dar
publicidade; b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses do Fundo
Partidário e adotar as providências pertinentes; c) à intimação do órgão partidário e de seus responsáveis financeiros para que providenciem o
recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores irregulares.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 02 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE

114ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2019 - 114 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-18.2018.6.21.0114
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MARTINHA TERRA SALOMON
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : RODRIGO CAMPOS DILELIO E MICHELE SANDRI DA COSTA (ADV(S) IAN CUNHA ANGELI-OAB 170853 E
MARITANIA LUCIA DALLAGNOL-OAB 025419)
Vistos.
Recebo o recurso por tempestivo.
Remetam-se os autos ao Tribunal Regional Eleitoral-RS Diligências legais.
Em 03 de outubro de 2019
Porto Alegre, 03 de outubro de 2019
MARTINHA TERRA SALOMON
Juíza Eleitoral da 114ª ZE

116ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - 2019
No dia 30 de setembro de 2019, nas dependências do Cartório Eleitoral, na presença do Chefe de Cartório e demais servidores, realizou-se o
descarte dos documentos e materiais arrolados no Edital de Descarte de Documentos e Materiais N. 15/2019, aprovado pela Secretaria da
Corregedoria Regional Eleitoral, e constante dos autos do Processo SEI 0006298-52.2019.6.21.8116, antigo Processo PAE n. 541/2015. Os
documentos e materiais foram inutilizados por meio de trituração. Nada mais havendo a constar, lavrei o presente termo, devidamente
assinado por mim com a ciência da Exma. Juíza Eleitoral Paula Maurícia Brun, desta 116ª Zona.
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127ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-51.2019.6.21.0127
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Senador Salgado Filho
JUÍZA ELEITORAL: CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) EUNIZE KRIESEL-OAB 96580)
RESPONSÁVEL(S) : SEDIR LUIZ WASTOWSKI E VANTUIR JANISSEK DE OLIVEIRA (ADV(S) EUNIZE KRIESEL-OAB 96580)
Vistos.
Ante a emissão de parecer pela desaprovação das contas, dê-se vista aos interessados, para que, querendo, ofereçam defesa, bem como
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, no
prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais.
Giruá, 02 de outubro de 2019
CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
Juíza Eleitoral da 127ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 127 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-29.2019.6.21.0127
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Giruá
JUÍZA ELEITORAL: CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ODINIR ANTÔNIO GARBINATTO-OAB 78573)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ FERNANDO COPETTI DESBESELL E ARLINDO NELSON PAZINI (ADV(S) ODINIR ANTÔNIO GARBINATTOOAB 78573)
Vistos
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB, de Giruá-RS e seus responsáveis LUIZ FERNANDO COPETTI DESBESELL (Presidente) e ARLINDO NELSON PAZINI (Tesoureiro).
Publicado Edital e ecaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art.
32 da Lei nº 9.096/95 e art. 31 e §§, da Resolução TSE nº 23.546/2017, não houve impugnações (fls. 45-46).
Na fase de análise técnica das contas foram realizadas diligências por solicitação da análise técnica, a qual apontou falhas que dizem respeito
ao cumprimento da norma legal ou regulamentar de natureza financeira, receitas de origem não identificadas e inconformidade das receitas e
gastos com a movimentação financeira constante nos extratos bancários, pois houve pagamento de R$ 803,43 sem trânsito pela conta
bancária e registro na prestação de contas. (fls. 49-55). O órgão partidário se manifestou e apresentou documentos (fls. 59-65).
Sobreveio parecer conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 66-67).
No mesmo sentido o parecer ministerial (fl. 69).
Oportunizada vista às partes, consoante determina o art. 38, da Resolução TSE nº 23.546/2017, não houve manifestação (fls. 71-72).
Em face da ausência de manifestação, na forma do art. 38, mencionado, bem como inexistindo impugnação às presentes contas,
desnecessárias alegações finais, bem como novo parecer ministerial.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar prestação de contas anuais do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, de Giruá-RS e seus responsáveis
LUIZ FERNANDO COPETTI DESBESELL (Presidente) e ARLINDO NELSON PAZINI (Tesoureiro), em observância aos preceitos contidos na
Lei nº 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento dos partidos políticos, bem como ao que dispõem as normas baixadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação. No exercício em exame, a prestação de contas se encontra
regrada pela Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas são tempestivas, e estão instruídas com os documentos exigidos pelo art. 29, da mencionada resolução.
Como mencionado no parecer conclusivo, verificou-se irregularidades que comprometem a lisura das contas prestadas, pois o órgão partidário
efetuou pagamentos e, por consequencia, recebeu receitas sem o trânsito pela conta bancária.
A fim de exemplificar a situação narrada, cito trecho do parecer conclusivo de fls. 66-67:
"Efetuado o Exame da Prestação de Contas (fls. 49-50), foram encontradas as seguintes falhas:
1.1) O órgão partidário efetuou recolhimento ao Tesouro Nacional, em 21/02/2018, de R$ 803,43, conforme determinado nos autos do
processo PC nº 8-97.2017.6.21.0127 (fls. 51-55) cujo valor não transitou pela conta bancária e não foi declarado na prestação de contas, o que
caracteriza o recebimento de receitas de origem não identificada, prevista no art. 13, da Res. TSE nº 23.546/2017. Tal falha também
compromete a conformidade entre as receitas verificadas na movimentação financeira dos extratos bancários e gastos informados pelo partido,
já que houve pagamento de despesas sem trânsito pela conta bancária e sem registro na prestação de contas em desatendimento ao previsto
nos arts. 6º, 7º e 18, § 4º, ambos da Res. TSE nº 23.546/2017.
Em manifestação, foi informado que na data do recolhimento da guia, o partido não possuía conta bancária, a qual foi aberta somente em
28/03/2018 (fl. 11) e que o valor foi doado por Arlindo Nelson Pazini, com o registro na prestação de contas como doação estimável em
dinheiro (fl. 59). Os documentos juntados aos autos comprovam o alegado (fls. 60-65).
Da análise dos esclarecimentos prestados, bem como as providências adotadas, verifica-se que os mesmos não são suficientes para sanar a
integralidade das irregularidades apontadas.
Com o registro na prestação de contas da movimentação realizada, houve possibilidade de identificação do doador, bem como a verificação
quanto à ausência de fonte vedada de arrecadação, cuja operação foi efetuada como receita/despesa estimável em dinheiro. No entanto, a
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referida doação não se enquadra no conceito do art. 9º1, da Resolução TSE nº 23.546/2017, por não se tratar de doação de bem ou serviço de
propriedade do doador, constituindo-se, novamente, em receitas de origem não identificada, conforme previsto no art. 13, III2 da mencionada
resolução.
Ainda, permanece a irregularidade que diz respeito à ausência de trânsito dos valores pela conta bancária, em desatendimento ao previsto nos
arts. 6º3 e 18, § 4º4, ambos da Res. TSE nº 23.546/2017.
(Não foram citadas as notas de rodapé)
A Resolução TSE nº 23.546/2017, em seu artigo 6º, dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos, de acordo com sua origem, desde que o órgão partidário receba recursos do gênero:
Art. 6 º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º; e
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres Lei n. 9.096/1995, art. 44, § 7º;
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos somente se aplica aos
órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero.
(...)
No caso dos autos, houve recolhimento de valor referente a sanção aplicada ao órgão partidário, decorrente da desaprovação das contas do
exercício de 2016, sem trânsito pela conta bancária. A operação foi realizada na data de 21/02/2018, no valor de R$ 803,43.
Inicialmente, quando da apresentação das contas, sequer houve o registro da operação na contabilidade do partido, o que somente ocorreu
após apontamentos da análise técnica, em vista ao exame das contas.
Muito embora as partes tenham alegado que o recolhimento da guia sem o trânsito pela conta bancária foi realizado em virtude de ausência de
conta bancária em aberto naquele momento, tal argumento não lhes assiste razão, pois poderiam ter providenciado a abertura de nova conta
antes de efetivar o recolhimento. Tal providência foi tomada somente em 28/03/2018, como se extrai dos extratos bancários apresentados (fl.
11).
Além do mais, embora tenham providenciado o registro da operação na contabilidade do partido como receita/despesa estimável em dinheiro,
tentando sanar a falha inicialmente apontada e alegando que os recursos foram doados pelo tesoureiro, Sr. Arlindo Nelson Pazini, tenho que a
solução adotada não lhes logrou êxito. Em primeiro lugar, porque foram trazidos aos autos apenas documentos produzidos pelo próprio órgão
partidário, como relatórios do SPCA e recibo eleitoral (fls. 60-64), caracterizando prova unilateral, o que não tem a robustez comprovar a
origem do recurso. Em segundo porque, ao registrar a movimentação como receita/despesa estimável em dinheiro, a operação cai novamente
no conceito de recurso de origem não identificada, como se extrai do art. 9º e art. 13, parágrafo único, inciso III, ambos da Resolução TSE
23.546/2017, pois não se trata de bem ou serviço de propriedade do doador:
Art. 9º As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados
no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal emitido em nome do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do
doador pessoa física;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao
partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de serviços prestados por pessoa física em favor do partido; ou
IV - demonstração da avaliação do bem ou serviço doado, mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
Art. 13 É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando
se tratar de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
Complementando a questão, ao falar dos gastos partidários, o artigo 18, § 4º estabelece que "Os gastos partidários devem ser pagos mediante
a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto
no art. 19", o que não ocorreu, pois ausente a conta bancária no momento da operação.
Em consequência das irregularidades apontadas, cabe ao órgão partidário a plicação das sanções previstas do art. 14, § 1º e art. 49, ambos da
Resolução TSE nº 23.546/2017, afastando, tão-somente, a sanção de suspensão do Fundo Partidário, disposta no art. 47, II, por força de
entendimento pacificado na Corte Regional no sentido de que a restrição deva incidir apenas até o julgamento do feito:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ARTS. 13 E 14 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/15. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
MULTA PROPORCIONAL. AFASTADAS A SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO, A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E A DETERMINAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AGREMIAÇÃO E
DIRIGENTES. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Divergência entre as despesas declaradas nas contas e as realmente efetuadas, consideradas
como recursos de origem não identificada. Não demonstrada a origem dos valores utilizados para o custeio das despesas da sede da
agremiação, os quais sequer transitaram por conta bancária. 2. O art. 13 da Resolução TSE n. 23.464/15 veda a arrecadação, direta ou
indireta, sob qualquer forma ou pretexto, de recursos de origem não identificada, classificando nessa irregularidade o valor cujo
nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição do CPF, do doador ou contribuinte, não tenha sido informado, ou seja,
inválido. Neste sentido, o art. 14 da citada resolução determina que o órgão partidário recolha o montante ao Tesouro Nacional, até o
último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito, sendo vedada a devolução ao doador originário. 3. A irregularidade
corresponde a 53,94% da receita arrecadada. Mostrando-se razoável e proporcional a fixação da multa no patamar de 10%, por representar
exatamente a metade da máxima reprimenda prevista no art. 49 da Resolução TSE n. 23.464/15. 4. Afastada a penalidade de suspensão
do Fundo Partidário, considerando que este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a disposição é aplicável até que a
justificativa seja aceita pela Justiça Eleitoral ou haja o julgamento do feito. 5. Afastada a determinação de incidência do IPCA-E na
forma como consignado na decisão recorrida, podendo, até o trânsito em julgado, ser recolhido o valor nominal da condenação. Mantida a
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desaprovação das contas e a determinação de que o partido recolha ao Tesouro Nacional o valor correspondente aos recursos de origem não
identificada, acrescidos de multa de 10%. A responsabilidade pelo adimplemento das sanções impostas em processos de prestação de contas
é exclusiva das agremiações. 6. Parcial provimento. (Recurso Eleitoral n 4674, ACÓRDÃO de 03/06/2019, Relator(aqwe) RAFAEL DA CÁS
MAFFINI, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 100, Data 04/06/2019, Página 3 )
Assim, considerando os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, e levando em conta que as irregularidades apontadas
alcançaram o valor de R$ 803,43 corresponde a 24,71% do valor movimentado pelo partido no exercício em exame, as contas merecem
desaprovação.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, DESAPROVO as contas apresentadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, de Giruá-RS e seus
responsáveis LUIZ FERNANDO COPETTI DESBESELL (Presidente) e ARLINDO NELSON PAZINI (Tesoureiro), relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos do art. 46, III, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos expostos.
Considerando a representatividade das irregularidades sobre a movimentação total do órgão partidário, aplico-lhe multa de 5% sobre o valor
irregular, bem como determino o recolhimento de R$ 803,43, recebido/aplicado de forma irregular, devidamente atualizado, desde a data do
recebimento até a do efetivo recolhimento, acrescido da multa imposta, ao Tesouro Nacional (art. 14, § 1º; art. 49 e art. 60, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.546/2017).
Transitado em julgado, notifiquem-se os órgãos de direção nacional e estadual do partido, do inteiro teor desta decisão e intime-se
o órgão hierarquicamente superior para (art. 60, I, "a" e art. 60, III, da Resolução TSE nº 23.546/2017):
a) proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Res. TSE n. 23.546/2017;
b) destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
c) juntar aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
d) informar nos autos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário
sancionado.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” ou mantendo-se o órgão superior inerte, intime-se o órgão partidário
sancionado, na pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, acrescido da multa imposta,
devidamente atualizado, conforme determinado na presente decisão, ou requeira seu parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.546/2017, art. 60, I, “b”; III, “b” e Res. TRERS nº 298/2017, art. 13).
Registre-se no SICO.
Cumpra-se.
Cumpridas as determinações, arquive-se.
Giruá, 02 de outubro de 2019
CAMILA CELEGATTO CORTELLO ESCANUELA
Juíza Eleitoral da 127ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 134ª Z.E.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 291-36.2016.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS
PROTOCOLO: 212.489/2016
JUIZ: MARCELO LESCHE TONET
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS:
Candidato(s) : ITAMAR DE VARGAS - PT (Adv(s) LEONARDO ODY-OAB OAB/RS 96.471)
Vistos.
Considerando que o candidato já quitou 14 parcelas do total de 17, defiro, excepcionalmente, a prorrogação de prazo para o pagamento das
parcelas de agosto, setembro e outubro até o dia 30.10.2019. Intime-se.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral da 134ª Z.E.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2019 - 134ª Z.E.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20-90.2017.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS
PROTOCOLO: 19.279/2017
JUIZ: MARCELO LESCHE TONET
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PARTES E ADVOGADOS:
Partido(s) : DEM - DEMOCRATAS.
Responsável(s) : ROBERTO JUNIOR NUNES FEIJÓ e SOLANGE DA ROSA DE OLIVEIRA (Adv(s) Andre Serpa-OAB OAB/RS 104.611 e
SIMONE DE OLIVEIRA BERTON-OAB OAB/RS 114.460), RODRIGO EMÍLIO GUAZZELLI PLADA MOTA e GERSON LUIS DE ANTONI
(Adv(s) Andre Serpa-OAB OAB/RS 104.611)
R.h.
Intimem-se os responsáveis para que apresentem documentação comprovando a movimentação financeira, conforme documentos juntados às
folhas 111/113, no prazo de 20 dias, conforme Art. 34, § 3º, da Resolução n. 23.546/2017 do TSE.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral da 134ª Z.E.
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 - 134ª Z.E.
PRESTAÇÃO DE CONTASº 32-07.2017.6.21.0134
PROCEDÊNCIA: CANOAS-RS
PROTOCOLO: 22.635/2017
JUÍZA ELEITORAL: DRª ANNIE KIER HERYNKOPF.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PARTES E ADVOGADOS:
Partido(s) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO.
Responsável(s) : LEONARDO JORGE KOVALEW e VANDERLEI LUIZ ZANATTA (Adv(s) MELCHIADES HERTCERT NETO-OAB OAB/RS
69.051)
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB, nos quais se alega erros materiais, obscuridades e
omissões na sentença.
Observo que, de fato, há erros materiais na decisão.
Com efeito, o valor total de R$ 2.510,00 (dois mil, quinhentos e dez reais), referente à soma das contribuições de R$ 340,00 (trezentos e
quarenta reais) e R$ 2.170,00 (dois mil, cento e setenta reais), em nome de Melchiades Hercert Neto, foi apontado nas rubricas Receitas de
Fontes Vedadas e Receitas cujos doadores/contribuintes declarados pela agremiação não coincidem com os extratos bancários. Entretanto,
para devolução ao erário, a quantia deve ser contabilizada apenas uma vez. À vista disso, o valor de R$ 2.510,00 (dois mil, quinhentos e dez
reais) deve ser abatido do total a devolver. Sendo assim, o valor efetivamente a ser transferido ao Tesouro Nacional é de R$ 16.310,00
(dezesseis mil, trezentos e dez reais), acrescido da multa de 10%.
Passando ao mérito dos presentes aclaratórios, não verifico as omissões ou obscuridades alegadas.
Inicialmente, quanto à tese de que determinadas contribuições advindas de titular de cargo na Administração Pública, que embora tenha
nomenclatura de função de direção ou chefia, não tenha de fato desempenhado a função, não prospera. Aos partidos políticos é vedado
receber direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro,
procedente de autoridade pública.
A toda evidência o Partido Político pretende ver reformada a sentença retomando tudo o que já foi discutido nos autos, argumento que desafia
recurso à instância superior e não a via dos embargos declaratórios.
Como é cediço, o julgador deve decidir expressando os fundamentos de seu convencimento, não estando adstrito ao enfrentamento pontual de
todas as teses e discussões aventadas no processo.
O requerente não aponta omissão e sim inconformidade com o decreto sentencial, razão pela qual os presentes embargos não merecem
acolhimento.
Nesse sentido, precedentes da Justiça Eleitoral e do TJRS:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). VEREADOR. PROGRAMA SOCIAL. CHEQUE CIDADÃO. USO
ELEITOREIRO. MERA REITERAÇÃO DE TESES. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, são admissíveis embargos de declaração nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 2. A pretensão de revisitação das questões postas e devidamente elucidadas não enseja a
oposição de aclaratórios. 3. É iterativa a jurisprudência desta Corte na linha de que "a simples reiteração de argumentos já analisados na
decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a
incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE" (AgR-REspe nº 1669-13/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.10.2016). 4. Ficou consignado
no acórdão embargado que, in casu, ao contrário do que sustentado, não se vislumbra a referida afronta à orientação firmada pelo TSE, haja
vista a premissa fática soberanamente delineada na instância ordinária na linha de que o ora embargante não ostentava a condição de mero
beneficiário do abuso apurado, mas, igualmente, a de responsável pela sua prática (portanto, partícipe). 5. Rever tal conclusão, ainda que
parcial, para fixar a compreensão de que se cuidaria de beneficiário (e nada além), demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula nº 24/TSE. 6. Consoante se extrai do acórdão ora
combatido, "quanto à alegação de que o acórdão condenatório utilizou como prova primordial um relatório de missão que '[...] não se refere ao
ora recorrente e nem a qualquer cabo eleitoral a ele relacionado' (fl. 1133), não há como acolhê-la, porquanto o TRE/RJ, por maioria, assentou
que as provas dos autos revelam que 'vários eleitores foram beneficiados pelo esquema em apreciação, restando comprovado que o
recorrente fez uso de 964 cheques cidadão' (fl. 952)". 7. O embargante, ao qualificar como erro de fato a conclusão soberana a que chegou o
Tribunal a quo acerca dos elementos probatórios constantes dos autos, apenas busca dar nova roupagem ao que, de fato, constitui apenas
seu inconformismo. 8. Reitera-se que o alegado cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento de oitiva de testemunha e de
prova pericial não foi examinado pela Corte Regional. 9. Todavia, conforme assentado por este Tribunal, a partir da moldura fática do acórdão
regional, as diligências postuladas pelo ora embargante foram motivadamente indeferidas em virtude de sua irrelevância para o desate do feito.
Mais que isso: a substituição da testemunha, além de ter o objetivo de tumultuar a marcha processual, foi requerida fora das hipóteses
previstas no art. 451 do Código de Processo Civil, e, quanto à prova pericial, não foi sequer esclarecido o objeto sobre o qual deveria recair o
exame. 10. A ausência de demonstração da existência de vícios do julgado, com mera reiteração das teses recursais suficientemente
combatidas, traduz inconformismo com o resultado do julgamento, portanto não enseja a oposição de embargos declaratórios, os quais,
mesmo para fins de prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de cognição estreita e
vinculada, porquanto vocacionada ao aperfeiçoamento do julgado, e não à plena revisitação de matéria regularmente apreciada pelo órgão
julgador. 11. Evidenciados o intuito de rejulgamento da causa e o desvirtuamento da via processual, em nítido caráter protelatório, impõe-se a
reprimenda do § 6º do art. 275 do Código Eleitoral. 12. Conclusão: embargos de declaração não conhecidos e considerados manifestamente
protelatórios, com aplicação de multa no valor de 1 (um) salário mínimo. (0000693-54.2016.6.19.0076 AI - Embargos de Declaração em Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento nº 69354 - CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ Acórdão de 07/05/2019 Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 116, Data 19/06/2019, Página 21-22
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
DESCABIMENTO. PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DETERMINADOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. 1. Hão de ser desacolhidos os embargos declaratórios opostos, considerando que o julgado não padece de nenhum
dos vícios previstos no art. 1.022 do CP/2015, não se prestando o recurso, ademais, para rediscussão de matéria enfrentada no acórdão. 2.
Por outro lado, o dever do julgador é fundamentar sua decisão, com base no direito vigente (sendo fato óbvio que o conceito de Direito é muito
mais amplo do que a legislação nacional, que é apenas uma das fontes daquele). E isso foi feito, levando em conta que todas as matérias nas
quais a parte embargante apoiou suas pretensões – capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo Órgão Julgador -, foram
devidamente abordadas no aresto. O ato de julgar não pode ser equiparado ao ato de responder um questionário preparado pela parte.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração, Nº 70081898835, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 17-07-2019)
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. O órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa analisar todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes. Sua fundamentação pode
ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, o que no caso foi feito. Ademais,
na medida em que o acórdão embargado decidiu contrariamente às teses suscitadas pela parte-embargante, significa que elas foram
rejeitadas. Embargos declaratórios desacolhidos.(Embargos de Declaração, Nº 70081762262, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 27-06-2019)
Sendo assim, não sendo caso de omissão, contradição ou obscuridade, DESACOLHO os presentes embargos de declaração, destacando que,
para os casos de insatisfação ou discordância com o decisum proferido, existem recursos específicos para tanto, não sendo o recurso de
embargos de declaração o meio adequado para mudar uma decisão.
Outrossim, reconheço os erros materiais, nos termos supra.
Intimem-se desta decisão.
Canoas, 30 de setembro de 2019.
Annie Kier Herynkopf,
Juíza Eleitoral da 134ª Z.E.

145ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 145 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-40.2019.6.21.0145
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itapuca
JUÍZA ELEITORAL: CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PPS DE ITAPUCA/RS (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTA MARCHESE TABORDA E JOSÉ MAURET DE ALBUQUERQUE (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB
107055)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, do Partido Popular Socialista (PPS) do município de Itapuca/RS, relativa ao
exercício de 2018, apresentada de forma intempestiva, recebida e autuada. Em cumprimento ao art. 45, I, da Resolução nº 23.546/17 do TSE,
foi publicado o edital (fl.10), transcorreu o prazo sem impugnação.
A prestação de contas foi apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, vez que o art. 28 da Res. TSE 23.546/2017,
estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril do ano seguinte, as prestações de
contas partidárias do exercício findo.
Em exame preliminar, foi solicitada a apresentação de peças e documentos (fl. 18). Houve resposta (fls. 22-26).
A unidade técnica realizou o exame técnico da prestação de contas (fls. 27-28) e manifestou-se em seu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas, já que houve a da Resolução supracitada.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalva, parecer de fl. 30-31.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se da apreciação das contas partidárias, referentes ao exercício financeiro do ano de 2018, apresentadas pelo Partido Popular Socialista
(PPS) de Itapuca/RS.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.546/2017 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral(Lei nº 9.096/95, art. 32, caput).
Não houve movimentação financeira no exercício financeiro apurado. Ainda, não houve a declaração de recebimento de recursos estimáveis
em dinheiro ou doações e contribuições financeiras recebidas ou efetuadas.
Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação, observa-se que o Partido possui conta bancária registrada no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais, foi eliminada em outubro de 2016, por falta de movimentação financeira, motivo pelo qual não constam extratos
bancários após esta data.
Observadas as normas da Res. TSE 23.546/2017, diante da falta de documentos ali previstos. No entando a falta do respectivo documento
não comprometam a integralidade das contas ou prejudiquem os procedimentos técnicos de exame.
III - DISPOSITIVO:
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS COM
RESSALVA as contas de 2018 do Partido Popular Brasileiro de Itapuca/RS, com fundamento no art. 46, inciso II, da Resolução nº
23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO arquive-se.
Arvorezinha, 03 de outubro de 2019
CAREN LETICIA CASTRO PEREIRA
Juíza Eleitoral da 145ª ZE
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149ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 149 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-96.2019.6.21.0149
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Igrejinha
JUIZ ELEITORAL: MARIANA MOTTA MINGHELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO TOMÉ MENEGILDO E DOUGLAS LUIS RHEINHEIMER (ADV. DOUGLAS LUIS RHEINHEIMER - OAB/RS
54.770)
O Partido Republicano da Ordem Social – PROS de Igrejinha apresentou prestação de contas relativas ao exercício financeiro 2018 fora do
prazo previsto pelo art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017.
Não tendo sido prestada as contas, foi aberto processo de omissão na prestação de contas anual, relativamente ao exercício 2018. Foram
encaminhadas notificações aos responsáveis pelo Partido, ou seja, Diretório Estadual do PROS (fl. 07) e cientificados o Presidente e
Tesoureiro (fls. 08 e 09) para apresentar as contas no prazo de 3 dias. Apresentadas, então, as contas do partido político (fls. 10 a 16).
A entrega da declaração de ausência de movimentação de recursos foi publicada (fls. 22 a 24), nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE nº
23.546/2017 e, decorrido o prazo legal, não houve impugnação (fl. 25).
Foi emitido relatório conclusivo recomendando o arquivamento do processo e a declaração, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas
as contas (fl. 26).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo arquivamento do processo e a declaração, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas das contas (fl. 28).
É o breve relato.
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 de os Partidos
Políticos, por seus órgãos municipais, prestar 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.
Ante o exposto, na linha da promoção ministerial, DECLARO APROVADAS as contas do Partido Republicano da Ordem Social – PROS de
Igreijnha, relativas ao exercício 2018, nos termos do art. 46, inciso I da Resolução TSE Nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se, nos termos do caput do art. 1º da Resolução TSE 23.328/2010.
Transitado em julgado, arquive-se com baixa.
Igrejinha, 02 de outubro de 2019
Mariana Motta Minghelli
Juiz Eleitoral da 149ª ZE

155ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-94.2019.6.21.0155
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção
Partidária - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jóia
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO KERN FARIA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - JÓIA
RESPONSÁVEL(S) : AIRES JORGE PERLIN E JAQUELINO MACHADO ESCOBAR
I - RELATÓRIO:
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2018, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do
Município de Jóia-RS.
Informado pelo Chefe de Cartório o transcurso do prazo de 72 horas para a apresentação das contas sem qualquer manifestação das partes,
cujo prazo foi concedido em atenção ao art. 30, inciso I, a, da Res. TSE n. 23.546/2017 (fls. 02 á 04). Foram despachados os autos
determinando a notificação do órgão estadual e nacional do partido para a suspensão de repasse de novas cotas do Fundo Partidário ao
Diretório municipal omisso e para as providências pertinentes, com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral (fl. 14).
Expedidas Cartas de Notificação aos diretórios estadual e nacional (fls. 17 e 18), foi certificada a ausência de informações sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário , bem como juntados os extratos
bancários eletrônicos correspondentes (fls. 15 e 16).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, ante a permanência da ausência de
apresentação das contas, mesmo após oportunizada sua prestação após notificação realizada pelo Cartório Eleitoral (fls. 07 à 12).
Com a juntada do parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 20) as partes forma intimadas para manifestação acerca da documentação juntada
aos autos pela unidade técnica de exame e parecer do Ministério Público Eleitoral, transcorrendo o prazo sem manifestação. (fl. 24).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório, passo a decidir e a fundamentar.
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II - FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano
anterior (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95). Consigna-se que 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. (art.
28, §2º da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fl. 04, o Partido Trabalhista Brasileiro esteve constituído, no
exercício financeiro de 2018, no município de Jóia-RS, tendo como responsáveis financeiros o presidente Aires Jorge Perlin e o tesoureiro
Jaquelino machado Escobar , até 12.01.2019, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
No mérito, constatada a regularidade das notificações realizadas, e a permanência da omissão na obrigação de prestar contas, mesmo após
oportunizada sua apresentação, o julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a",
da Res. TSE n. 23.546/2017.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, o qual regulamenta que:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o Tribunal Superior Eleitoral deve encaminhar os autos ao Ministério
Público Eleitoral para os fins do art. 28, III, da Lei n. 9.096, de 1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no cado de direção estadual ou municipal.
Considerando que não há notícia, nos presentes autos, do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, deixo de determinar a
devolução de tais valores, eis que inexistentes, permanecendo a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto
não for regularizada a situação do partido, bem como suspenso o registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada
sua situação.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista brasileiro (PTB) do município de Jóia-RS, relativas ao exercício financeiro
de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017 ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo
municipal a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação das contas e a
suspensão do registro de anotação de seus órgãos de direção, enquanto não regularizada a sua situação.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão
Cumpridas as demais diligências, arquivem-se.
Dil.
Augusto Pestana, 02 de outubro de 2019
RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral da 155ª ZE

164ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 73/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-21.2017.6.21.0164
DIREITO ELEITORAL -- De Exercício Financeiro de 2016
PROCEDÊNCIA: MORRO REDONDO/RS
JUÍZA ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JUNIOR
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS DE MORRO REDONDO/RS. ADV: MATTEO ROTA CHIARELLI. OAB/RS 26.213.
RESPONSÁVEL(S): MARCIO RIBEIRO ZANETTI (PRESIDENTE) E ANGELICA BOETTGE DOS SANTOS MILECH (TESOUREIRO), ADV
MATTEO ROTA CHIARELLI. OAB/RS 26.213
V.
Diante da informação de fls. 88/90, acerca do integral cumprimento do acordo de fls. 70/77, arquivem-se os autos com os devidos registros.
Diligências legais.
Em 30/092019.
Bento Fernandes de Barros Junior,
Juiz Eleitoral - 164ª ZE

173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 053/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: AP 5-33.2019.6.21.0173
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: MICHEL ZAMARCHI DA ROSA (Adv(s). Flávio Eduardo Barreto Corrêa-OAB/RS 22.294)
VÍTIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
“Vistos.
I. Designo audiência para o dia 17/12/2019, às 14h20min, para oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Janine Rosi Faleiro e
Amanda Linck da Rosa Henrique (fl. 03).
II. Cientifique-se de que a audiência realizar-se-á na sala de audiência da 1ª Vara Criminal do Fórum desta comarca, sala 117.
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III. Intimem-se.
Diligências legais.
Gravataí, 30 de setembro de 2019.”
Valéria Eugênia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 054/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: AP 79-24.2018.6.21.0173
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: CRISTIANO KINGESKI LUCRÉCIO (Adv(s). Flávio Eduardo Barreto Corrêa-OAB/RS 22.294)
VÍTIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
“Vistos.
I. Designo audiência para o dia 17/12/2019, às 14h00min, para designação de instrução.
II. Cientifique-se de que a audiência realizar-se-á na sala de audiência da 1ª Vara Criminal do Fórum desta comarca, sala 117.
III. Intimem-se.
Diligências legais.
Gravataí, 30 de setembro de 2019.”
Valéria Eugênia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral.
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