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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 78-10.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 347042017
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016 - CONTAS - NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
Interessado(s): CARINE RUAS BERNARDO (Adv(s) Marcelo Coletti Sbaraini OAB/RS 58.819), PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO - PRTB, JOICEMAR DA ROSA VITORIA, MARCELA ARIANA FONTELA VITORIA e JOSÉ RONALDO SANTOS DO
NASCIMENTO
Vistos.
Nos termos do que preceitua o art. 30, inc. IV, al. "e" , da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a abertura de vista aos interessados para se
manifestarem, no prazo de 3 (três) dias, sobre os documentos e informações juntados ao processo, incluindo-se a interessada CARINE RUAS
BERNARDO, cujas razões, fls. 84 a 86, serão objeto de análise após o prazo acima indicado, em conjunto com eventuais outras
manifestações.
Após, retornem os autos conclusos, para submissão do feito a julgamento.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RC N. 59-51.2017.6.21.0049 PROTOCOLO: 271302017
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: SÃO GABRIEL ZONA: 49ª
ESPÉCIE: RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Recorrente(s): CRISTOFER FELIPE CARVALHO LARRALVI (Adv(s) Alesson Lopes Rangel OAB/RS 106.875)
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos.
A Procuradoria Regional Eleitoral requer o desprovimento do recurso e a imediata execução provisória da pena aplicada a CRISTOFER
FELIPE CARVALHO LARRALVI pelo juízo de primeiro grau (fls. 74-76).
Entretanto, ao fixar a condenação em 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, a
sentença determinou a execução da pena após o trânsito em julgado (fls. 56-57v.), e transitou em julgado para a acusação (fl. 59).
Além disso, após a interposição do recurso pela defesa, o Ministério Público Eleitoral com atribuição junto à origem apresentou contrarrazões
postulando a manutenção da sentença recorrida.
Todavia, em observância ao princípio do contraditório e considerando o entendimento de que a execução da pena se trata de matéria de
ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo, intime-se o recorrente para que, se for de seu interesse, manifeste-se sobre o pedido
ministerial no prazo de 03 (três) dias.
Publique-se.
Porto Alegre, 3 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
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PROCESSO CLASSE: PC N. 30-51.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 185162017
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016
Interessado(s): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, CARLOS ANTONIO BURIGO, LUIS ROBERTO
ANDRADE PONTE, IBSEN VALLS PINHEIRO e OSMAR GASPARINI TERRA (Adv(s) Mariana Steinmetz OAB/RS 91.425, Mariluz Costa OAB/
RS 103.396 e Milton Cava Corrêa OAB/RS 33.654)
Vistos, etc.
O parecer conclusivo do órgão técnico entende pela aprovação com ressalvas e o parecer ofertado pela Procuradoria Regional Eleitoral opina
pela desaprovação das contas.
Assim, deve ser observado o disposto no art. 38 e seguintes da Res. TSE n. 23.546/17, no que tange à intimação do órgão partidário e dos
responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa e requeiram as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo.
Diante do exposto, intimem-se os interessados para que se manifestem, sob pena de preclusão, no prazo de (15) quinze dias corridos.
Publique-se.
Porto Alegre, 3 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1654-43.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 424212014
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Executado(s): MARCIO ADRIANO CANTELLI ESPINDOLA, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 13077 (Adv(s) Thales Vinicius Bouchaton
OAB/RS 85.531)
Vistos.
Intimada a se manifestar quanto à proposta de parcelamento do débito, a UNIÃO, representada pela ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, não
concordou com a oferta apresentada pelo executado, de pagar em 400 parcelas de R$ 334,80 (fls. 228 e 237).
Ante o exposto, intime-se o executado para, no prazo de até 15 dias, efetuar contraproposta, nos termos propostos pela UNIÃO, ou nomear
bens à penhora para a garantia da dívida em juízo.
Não havendo manifestação, retornem conclusos
Intime-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 3 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 118-60.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 303482015
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2014 - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (Adv(s) Juan César Buhler Savedra OAB/RS 97.078)
Vistos.
A UNIÃO requereu o cumprimento de acórdão desta Corte que condenou o PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL ao recolhimento da importância
de R$ 5.452,73 ao Tesouro Nacional, em valor atualizado pela exequente (fls. 337-343).
Intimado para efetuar o pagamento voluntário, o executado não se manifestou.
A pedido da exequente, foram realizadas as consultas pertinentes, mas não foram localizados bens passíveis de penhora.
Portanto, frente à ausência de bens para a garantia do juízo, determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921,
III, § 1º, do CPC.
Findo o referido prazo, a AGU deverá ser intimada para que, no prazo de até 30 (trinta) dias, requeira as providências que entender cabíveis.
Publique-se.
Porto Alegre, 03 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RVE N. 15-58.2019.6.21.0050 PROTOCOLO: 62432019
RELATOR(A): Desembargador-Corregedor
MUNICÍPIO: CHARQUEADAS ZONA: 50ª - SÃO JERÔNIMO
ESPÉCIE: REVISÃO DO ELEITORADO
Interessado(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos.
Dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Após, retornem conclusos.
Diligências legais.
Em 1º de outubro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho - Relator
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PROCESSO CLASSE: RVE N. 7-21.2019.6.21.0070 PROTOCOLO: 62022019
RELATOR(A): Desembargador-Corregedor
MUNICÍPIO: GETÚLIO VARGAS ZONA: 70ª
ESPÉCIE: REVISÃO DO ELEITORADO
Interessado(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos.
Dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Após, retornem conclusos.
Diligências legais.
Em 03 de outubro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO 0602147-29.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602147-29.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EVERTON IZIDORO POGOZELSKI DEPUTADO ESTADUAL, EVERTON IZIDORO POGOZELSKI
Advogado do(a) REQUERENTE: IVANETE RODRIGUES DE FREITAS - RS28168
Vistos.
Diante da petição e documentos juntados pelo fornecedor Reiznautt & Reiznautt Ltda. (ID 4337433), dê-se vista à Procuradoria Regional
Eleitoral, para manifestação.
Porto Alegre, 03 de outubro de 2019.
Des. ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Relator.
PROCESSO 0600174-39.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600174-39.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PODEMOS - PODE INTERESSADO: FABRICIO FARIAS CORREA, KENNEDY RENE RODRIGUES DA SILVA, JOSE
CARDOSO DA SILVA, SANDRO ROBERTO SILVA DOS SANTOS, CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES, EDUARDO VARGAS PELICIOLLI
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
Considerando-se a manifestação apresentada pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal, ID 4225883, concedo à
agremiação o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, § 3º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifeste
relativamente ao teor do referido exame.
Intime-se.
Porto Alegre, 02 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO CLASSE: PC N. 67-15.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 231702016
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Interessado(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (Adv(s) João Affonso da Camara Canto OAB/RS 12.393, Lieverson Luiz
Perin OAB/RS 49.740 e Thiago Oberdan de Goes OAB/RS 94.660), DARCI POMPEO DE MATTOS e MARCIO FERREIRA BINS ELY (Adv(s)
Lieverson Luiz Perin OAB/RS 49.740)
Vistos.
Tendo em vista que a manifestação da SCI, fls. 616-621, identificou impactos, na prestação de contas, oriundos da documentação apresentada
pelos prestadores de contas, e que já foram oferecidas alegações finais, fls. 628-636, remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral,
para que se manifeste conforme entenda pertinente.
Após, retornem os autos conclusos, para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 03 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER,
Relator.
PROCESSO 0600757-87.2019.6.21.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600757-87.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740
Vistos.
Diante dos termos da certidão ID 4992083, incluam-se no feito os dirigentes ANA CLÁUDIA BITENCOURT CLAUDINO e FABIO MAIA
OSTERMANN (presidentes) e LUIS FERNANDES BITENCOURT CLAUDINO, WILLIAN SOUZA DA ROSA e LUCIANO ROSSATO DIAS
(primeiros tesoureiros), retificando-se a autuação.
Em ato contínuo, considerando que, nas hipóteses de requerimento de regularização de contas eleitorais julgadas não prestadas, a
documentação apresentada pelo interessado deve ser submetida a exame técnico para verificação de eventual existência de recursos de
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fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário (art. 73, V, da Resolução 23.463/15), remetam-se os autos, à Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal para que
proceda à análise das contas.
Após, voltem conclusos.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 03 de outubro de 2019.
Des. André Luiz Planella Vilarinho,
Relator.
PROCESSO 0600286-08.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600286-08.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - REDE INTERESSADO: LUIS BERRES, CHARLES SIDNEY MULLER, ROGERIO CERATTI
DOS SANTOS FILHO, SABRINA DINORA SANTOS DO AMARAL
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ALFREDO SANTOS AMARANTE - RS22590
Vistos.
À SCI, para emissão de parecer conclusivo, em conformidade com o disposto no art. 36 da Resolução TSE n. 23.546/17.
Após, retornem conclusos.
Em 3 de outubro de 2019.
Des. ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO, Relator.

Pautas
PROCESSO 0600234-75.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600234-75.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Passo do Sobrado
Polo Ativo: REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE PASSO DO SOBRADO Advogados do(a) REQUERENTE: MOISES
LUCCHESE MENDES - RS88445, CESAR DIMITRIUS GUELSO - RS95791, NATHAN RITZEL DOS SANTOS - RS97313
Polo Passivo: REQUERIDO: LISANETE TERESINHA DE MELO Advogados do(a) REQUERIDO: ANDRE EMILIO PEREIRA LINCK - RS73503,
GABRIELA DE MONTE BACCAR PILZ - RS79257
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 14/10/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 04 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603410-96.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603410-96.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 SAMIRA PEREIRA DA COSTA DEPUTADO FEDERAL, SAMIRA PEREIRA DA COSTA
Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660, LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740 Advogados do(a)
REQUERENTE: THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660, LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 14/10/2019, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 04 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.

Edital
EDITAL N. 74/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 03.10.2019 os seguintes processos:
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1) Proc. Classe PC N. 211697 - Prestação de Contas - de Candidato - Execução de Julgado.
Procedência: D/C. Exeqüente(s): União - Advocacia-Geral da União. Executado(s): Iára Maria dos Santos Lopes, Cargo Deputado Estadual, Nº
: 14201 (Adv(s) Rodrigo Waltrick Ribas-OAB OAB/RS 66.527). Decisão: “Por unanimidade, homologaram o acordo extrajudicial.”. Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO.
HOMOLOGAÇÃO. Homologação de acordo extrajudicial firmado entre a União e o candidato, visando à plena quitação de débito decorrente de
condenação em processo de prestação de contas de campanha. Acordo celebrado em conformidade com os requisitos legais previstos na Lei
n. 9.469/97. Homologação.
Relator: Gerson Fischmann 2) Embargos de Declaração - Proc. Classe RE - N. 3592 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido
Político - de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: D/C. Embargante(s): Movimento Democrático
Brasileiro - Mdb (Adv(s) Airton Pacheco do Amaral-OAB OAB/RS 5.090, Mariana Steinmetz-OAB OAB/RS 91.425, Mariluz Costa-OAB OAB/RS
103.396 e Milton Cava Côrrea-OAB OAB/RS 33.654). Embargado(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, desacolheram os embargos
de declaração. ”. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. MATÉRIA OBJETO DA INSURGÊNCIA DIRETAMENTE ENFRENTADA
PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO. 1. A oposição de
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aclaratórios não tem por finalidade a reforma, mas tão somente a integração da decisão recorrida, exigindo fundamentação necessariamente
vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisum impugnado. 2. Configurado o inconformismo do
embargante com a decisão embargada. Evidenciada a tentativa de rediscutir a matéria já decidida pela Corte. Acórdão adequadamente
fundamentado com as razões suficientes para a formação do convencimento dos integrantes do Pleno deste Tribunal. 3. O art. 1.025 do
Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade. 4. Desacolhimento.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3) Proc. Classe RC N. 10641 - Recurso Criminal - Ação Penal - Direito Eleitoral - Crimes
Eleitorais - Crimes Contra O Sigilo Ou O Exercício do Voto - Arregimentação de Eleitor Ou Boca de Urna - Eleições - Eleição Suplementar.
Procedência: Gravataí. Recorrente(s): Lucas Henrique Esteves Machado e Camila de Oliveira Rosa (Adv(s) Bruno Kologeski-OAB OAB/RS
113.983). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram provimento ao recurso, para absolver os acusados,
com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.”. Ementa: RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ART. 39, § 5º, INC. II, DA LEI
N. 9.504/97. CRIMES DE ARREGIMENTAÇÃO DE ELEITOR E PROPAGANDA DE BOCA DE URNA. NÃO COMPROVADA A PRÁTICA DOS
DELITOS. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INC. III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVIMENTO. 1. Denúncia julgada procedente pela prática dos delitos de arregimentação de eleitores e
de propaganda de boca de urna, previstos no art. 39, § 5º, inc. II, da Lei n. 9.504/97. 2. Apesar do depoimento testemunhal proferido por
servidor público, os fatos não são capazes de corroborar a prática dos delitos apontados. Portar bandeiras, entregar santinhos ou acompanhar
eleitores com um guarda-chuva, sob chuva torrencial, não são, por si só, fatos típicos. Para a construção de um juízo condenatório é
necessário demonstrar, de forma objetiva e com provas consistentes, a ação delituosa tendente a influir na vontade do eleitor, circunstância
não verificada no presente processo. 3. Nem toda manifestação eleitoral no dia do pleito é vedada pelo art. 39, § 5º, da Lei n. 9.504/97, o qual
deve ser interpretado de forma restrita. Reforma da sentença. Absolvição dos acusados, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo
Penal. 4. Provimento.
Na sessão de 04.10.2019 os seguintes processos:
Relatora: Desa. Marilene Bonzanini 1) Agravo Interno Proc. Classe PC N. 7327 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de
Partido Político - Exercício 2012 - Órgão de Direção Regional. Procedência: D/C. Agravante(s): Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
(Adv(s) Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB OAB/RS 51.723, Dr. Everson Alves dos Santos-OAB OAB/RS 104.318, Dr. Francisco Tiago Duarte
Stockinger-OAB OAB/RS 48.799, Luana Angélica da Rosa Nunes-OAB OAB/RS 83.164 e Paulo Renato Moraes-OAB OAB/RS 9.150).
Agravado(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao Agravo Interno.”. Ementa: AGRAVO INTERNO. PARTIDO
POLÍTICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANISTIA. ART. 55-D DA LEI Nº 9096/95. INCONSTITUCIONALIDADE. PARCELAMENTO DA
DÍVIDA. DESPROVIMENTO. Indeferimento do pedido de anistia de dívida, prevista no art. 55-D da Lei n. 9.096/95. Reconhecida, por este
Tribunal, após julgamento de incidente, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, impossibilitando a sua aplicação. Prosseguimento
do feito, para que a parte providencie o pagamento do valor devido, cujo parcelamento já foi deferido e encontrava-se suspenso por despacho.
Desprovimento.
Relator: Gerson Fischmann 2) Proc. Classe PC N. 8417 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político - Exercício
2016 - Contas - Não Apresentação das Contas. Procedência: D/C. Interessado(s): Luciano Silveira Vargas (Adv(s) Jonatas Ouriques da SilvaOAB OAB/RS 69.839 e Marcos Lopes de Almeida Ajnhorn-OAB OAB/RS 71.008), Partido da Mulher Brasileira - Pmb, Roslaine Elisabete
Rodrigues Silveira, Edson Vargas Soares e Thomaz Edson Campos e Souza. Decisão: “Por unanimidade, afastaram a preliminar e julgaram as
contas como não prestadas, mantendo a sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário até que as contas sejam
apresentadas.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. CONTAS NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. 1. Preliminar de ilegitimidade afastada. Tratando-se de prestação
de contas partidária, que compreende a integralidade do exercício financeiro, a legitimidade para integrar o feito como responsáveis pela
agremiação abrange todos os presidentes e tesoureiros com composição vigente no período. 2. É obrigação dos partidos, em todas as esferas
de direção, apresentar a sua prestação de contas anualmente, até 30 de abril do ano subsequente, conforme dispõe o art. 28 da Resolução
TSE n. 23.464/15. 3. Omissão da agremiação em prestar contas, embora esgotadas todas as formas de notificação para tanto. Contas não
prestadas acarretam a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a situação do partido.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 04.10.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 245, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a força de trabalho lotada em cada Zona Eleitoral e a necessidade de observância do
quantitativo mínimo de servidores previsto na Lei n. 10.842, de 20 de fevereiro de 2004, bem como a decisão proferida nos autos do Processo
SEI n. 0007151-21.2019.6.21.8000, RESOLVE, Art. 1º Remover, em virtude de classificação no 2º Concurso de Remoção a Pedido – 2019, o
servidor abaixo referido:
SERVIDOR

REMOVIDO PARA

DATA DA REMOÇÃO

TRÂNSITO

DATA DE
APRESENTAÇÃO

RAFAELE MARNEI ROTTA

ARVOREZINHA

A contar da apresentação de novo
servidor no Posto de Atendimento de
Ronda Alta

10 dias

---

Art. 2º Os prazos previstos no artigo 1º poderão ser modificados antes da efetivação das remoções em virtude da superveniência de
circunstâncias que alterem as razões que embasaram as remoções determinadas pela presente Portaria, a serem avaliadas pela Presidência.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
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Despachos
PROCESSO 0602418-38.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602418-38.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DENECI FERREIRA CARDOSO DEPUTADO ESTADUAL, DENECI FERREIRA CARDOSO
Advogado do(a) REQUERENTE: SAMUEL MENEGON DE BONA - RS110397
Vistos, etc.
DENECI FERREIRA CARDOSO, candidata ao cargo de deputado estadual no pleito de 2018, condenada a devolver ao Tesouro Nacional a
importância atualizada de R$ 1.919,43 (mil novecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), em decorrência da aplicação irregular do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, requer o parcelamento do débito, em 30 (trinta) vezes, com a expedição da primeira guia,
nos termos da legislação eleitoral.
O pedido foi ajuizado dentro do prazo de 5 (cinco) dias assinalados no art. 12 da Res. TRE-RS n. 298/17.
Decido.
Defiro o postulado parcelamento em 30 (trinta) parcelas mensais no valor de R$ 63,98 (sessenta e três reais e noventa e oito centavos),
acrescidas, a partir da segunda parcela, de juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuado o pagamento, conforme o art. 7º da Resolução TRE-RS n. 298/17.
A primeira parcela vencerá em 10 (dez) dias contados da intimação, as demais vencerão, independente de novas intimações, no último dia útil
do mês respectivo. Cabe ao interessado solicitar o fornecimento das Guias de Recolhimento da União, as quais serão disponibilizadas pela
Secretaria Judiciária já com os valores atualizados, mediante a comprovação da quitação da parcela anterior.
Após o pagamento de cada parcela, o devedor deve juntar ao feito cópia do comprovante sem o que não se considerará efetuado. Restando
sem pagamento 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, o parcelamento será rescindido (art. 14-B da Lei n. 10.522/02).
Determino à Secretaria Judiciária a juntada, nos autos, da(s) GRU(s) pertinente(s) à primeira parcela.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 3 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0601999-18.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601999-18.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA DEPUTADO FEDERAL, BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
Vistos, etc.
BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA, candidata ao cargo de deputado federal no pleito de 2018, condenada a devolver ao Tesouro
Nacional a importância atualizada de R$ 1.715,54 (mil setecentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), sendo R$ 1.397,26 (mil
trezentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) em decorrência da aplicação irregular do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, e R$ 318,28 (trezentos e dezoito reais e vinte e oito centavos) decorrente de recurso de origem não identificada, requer o
parcelamento do débito, no maior número de parcelas possíveis.
O pedido foi ajuizado dentro do prazo de 5 (cinco) dias assinalados no art. 12 da Res. TRE-RS n. 298/17.
Decido.
Defiro o postulado parcelamento em 60 (sessenta) parcelas mensais, sendo o valor de R$ 23,29 (vinte e três reais e vinte e nove centavos)
com relação a aplicação irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) com relação ao
recurso de origem não identificada, acrescidas, a partir da segunda parcela, de juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% (um por cento) relativamente
ao mês em que estiver sendo efetuado o pagamento, conforme o art. 7º da Resolução TRE-RS n. 298/17.
A primeira parcela vencerá em 10 (dez) dias contados da intimação, as demais vencerão, independente de novas intimações, no último dia útil
do mês respectivo. Cabe ao interessado solicitar o fornecimento das Guias de Recolhimento da União, as quais serão disponibilizadas pela
Secretaria Judiciária já com os valores atualizados, mediante a comprovação da quitação da parcela anterior.
Após o pagamento de cada parcela, o devedor deve juntar ao feito cópia do comprovante sem o que não se considerará efetuado. Restando
sem pagamento 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, o parcelamento será rescindido (art. 14-B da Lei n. 10.522/02).
Determino à Secretaria Judiciária a juntada, nos autos, das GRUs pertinentes à primeira parcela.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 3 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

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, Segunda-feira, 07 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 187, Página: 8

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 738-35.2016.6.21.0001
REPRESENTAÇÃO - EXECUÇÃO - DE MULTA ELEITORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
REPRESENTANTE(S) : COLIGAÇÃO PORTO ALEGRE PRA FRENTE (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, EVERSON
ALVES DOS SANTOS-OAB 104318, FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES-OAB 20738, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB
48799, ISABELLA MAIA KOTSIFAS-OAB 80873, LUANA ANGÉLICA DA ROSA NUNES-OAB 83164, LUIZ EDUARDO PICCININ-OAB 58101,
LUIZ FERNANDO PEREIRA-OAB 22076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK-OAB 62051, RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ-OAB
43259 E ROBERTA ALVES PINTO GUIMARÃES-OAB 73415)
REPRESENTADO(S) : DEMOCRATAS - DIRETÓRIO MUNICIPAL (INTEGRANTE DA COLIGAÇÃO ABRAÇANDO PORTO ALEGRE) (ADV(S)
ANTONIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS-OAB 38343), JOSÉ ALBERTO REUS FORTUNATI (ADV(S) CRISTIANE DA COSTA NERYOAB 40463, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740 E THIAGO OBERDAN DE GOES-OAB 94660), JULIANA BRIZOLA (ADV(S) JONATAS
OURIQUES DA SILVA-OAB 69839, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740, MILTON CAVA CORRÊA-OAB 33654, MARCOS LOPES DE
ALMEIDA AJNHORN-OAB 71008, MATEUS VIEGAS SCHÖNHOFEN-OAB 68427, PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150 E THIAGO
OBERDAN DE GOES-OAB 94660), COLIGAÇÃO ABRAÇANDO PORTO ALEGRE (MDB, PDT, PROS, PODE, PRTB, PRB, PPS, PSB, PSD,
PATRI, PHS, DEM, REDE E DC) (ADV(S) MILTON CAVA CORRÊA-OAB 33654, MARILUZ COSTA-OAB 103396, MATEUS VIEGAS
SCHÖNHOFEN-OAB 68427 E PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150), SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO (ADV(S) MILTON CAVA
CORRÊA-OAB 33654, MATEUS VIEGAS SCHÖNHOFEN-OAB 68427, PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150, JULIANA BENTO
CUCCHIARELLI-OAB 60641 E VINICIUS GREZELLE-OAB 76302), PATRIOTA - DIRETÓRIO NACIONAL (PARTIDO INTEGRANTE DA
COLIGAÇÃO ABRAÇANDO PORTO ALEGRE) (ADV(S) MARCELO AUGUSTO MELO ROSA DE SOUSA-OAB 113180)
O processo tramita desde 03/0ut/2016.
As partes usaram de TODOS os recursos legais, conforme lhes faculta a legislação. Não podem sequer igonorar que estavam sujeitas ao
pagamento.
Postular mais prazo para pagar o que já está consolidado como obrigação não encontra amparo.
INDEFERE-SE o pedio de Juliana Brizola.
Expeça-se a guia.
Porto Alegre, 03 de outubro de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE

12ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 23/2019
O Doutor Luis Otavio Braga Schuch, Juiz Eleitoral da 12ª Zona de Camaquã-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 Antônio Duro,nº 253
em Camaquã, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59, caput, da Resolução TSE n.
23.553/17, a Prestação de Contas Eleitorais – Eleições Gerais de 2018, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da apresentação das Contas Eleitorais – 2018, do seguinte partido político:
Movimento Democrático Brasileiro– MDB de Cristal/RS – 2018.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, o Ministério Público ou qualquer partido possa impugnar a prestação de
contas apresentada, bem como relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n.
23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Camaquã-RS, 04 de outubro de 2019.
Eu, Cleonice Pazinato, Chefe de Cartório da 12ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Luis Otavio Braga Schuch,
Juiz Eleitoral.

13ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 12-20.2019.6.21.0013
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 72, III da Lei 9504/97 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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RÉU(S) : JONAS ELIAS LUETTJOHANN (ADV(S) GIOVANA DA ROCHA PASA-OAB 37376)
JONAS ELIAS LUETT JOHANN, qualificado à fl. 02, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 72, III, da Lei 9.504/97. Narra a denúncia
que o réu, valendo-se da condição de eleitor e munido de apetrecho clandestino, causou propositadamente dano físico ao equipamento usado
na votação e totalização de votos, mas precisamente na urna eletrônica da seção de votação nº 73, aplicando cola no dígito '7' do teclado,
inviabilizando seu regular funcionamento.
A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2019 (fls. 05/06).
Citado, o réu apresentou resposta à acusação, às fls. 58/67 alegando, em preliminar, a nulidade do processo com base no art. 564, III, 'b', do
Código de Processo Penal.
Sobre a preliminar manifestou-se o MP, às fls. 79/80.
Nesses termos, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo, a seguir, à fundamentação.
Impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pela defesa do réu. Com efeito, embora este julgador concorde com o entendimento exarado
pelo douto agente ministerial, à fl. 80, no que diz com a prescindibilidade de exame técnico em casos singelos como o dos autos, não é esse o
entendimento da maciça jurisprudência. Aliás, raramente se encontram decisões jurisprudenciais dispensando perícia quando se trata de
infração que deixa vestígio, observando-se a taxatividade dos tribunais na aplicação da regra do art. 158, do Código de Processo Penal.
Transcrevo algumas decisões nesse sentido:
STJ-1155034) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E AS RELAÇÕES DE CONSUMO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. EXAME PERICIAL NÃO
REALIZADO. RECURSO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter
excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. "Da leitura do artigo 7º, inciso IX, da Lei
8.137/1990, percebe-se que se trata de delito contra as relações de consumo não transeunte, que deixa vestígios materiais, sendo
indispensável, portanto, a realização de perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal" (RHC
49.221/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 28.04.2015). 3. Neste caso, não foi realizada perícia para comprovar que a
mercadoria apreendida era imprópria para o consumo, havendo apenas o relato do órgão de vigilância sanitária afirmando que algumas
mercadorias estavam embaladas de modo inadequado e outras não continham identificação do produtor ou importador. Tais elementos não se
mostram suficientes para autorizar a persecução criminal, que, diante de elementos mais sólidos que sustentem a materialidade delitiva,
carece de justa causa. 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para trancar a Ação Penal nº 0001790-91.2016.8.24.0041. (Recurso em
Habeas Corpus nº 106.772/SC (2018/0339673-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 04.04.2019, DJe 30.04.2019).
RECURSO CRIME. MATÉRIA AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAIS CANINOS, DESPROVIDOS DE ÁGUA E COMIDA. ART. 32,
"CAPUT", DA LEI N. 9.605/98. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. CAUSA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA
REFORMADA. 1. Tratando-se de infração que deixa vestígios, indispensável a realização de exame de corpo de delito, de acordo com o
disposto no art. 158 do Código de Processo Penal. 2. Realização da prova que deve atender ao disposto no art. 159 do mesmo diploma, em
sintonia com o art. 79 da Lei dos Crimes Ambientais, que dispõe a respeito da aplicação subsidiária do CPP nos procedimentos de apuração
de infração ambiental. 3. Sem a prova técnica aludida, inviável o reconhecimento do elemento material da infração. 4. A par disso, as
fotografias juntadas aos autos não permitem concluir, absolutamente, a existência de maus tratos, devendo, inclusive, ser consideradas prova
ilícita, eis que obtidas sem autorização em imóvel particular, e não em local público ou acessível ao público. RECURSO PROVIDO.(Apelação
Criminal, Nº 71008702466, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 19-08-2019)
Destaco, ademais, que a maioria da jurisprudência sequer aceita a perícia indireta nas hipóteses em que não justificada a não realização de
perícia direta.
A propósito:
APELAÇÃO CRIME. DANO QUALIFICADO. Para a comprovação da materialidade do delito de dano é imprescindível a elaboração de exame
de corpo delito. Embora presente, este se realizou de forma indireta, sem qualquer justificativa, mais de um ano após o fato, tendo por base as
informações constantes na investigação policial. Inexistindo justificativas nos autos para a perícia assim proceder, imprestável o exame
indireto, uma vez que os vestígios da infração permaneceram. Assim, impõe-se a absolvição do réu por falta de prova da existência do crime,
nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. APELO PROVIDO.(Apelação-Crime, Nº 70074432345, Sexta Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 15-03-2018)
Nesse contexto, inafastável seria a realização de exame pericial para comprovação do dano à urna eletrônica. A ausência dessa prova enseja
a absolvição do réu por falta de prova quanto à materialidade delitiva.
DIANTE DO EXPOSTO, absolvo sumariamente o réu, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Custas pela União (sem cobrança).
Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Candelária, 04 de outubro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 301/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 57-18.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
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) : JOSÉ MARQUES DE SOUZA E MAXIMILIANO ANTONIO ZANETTI (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB
63510)
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Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas referentes às Eleições Gerais 2018 do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de Carazinho/RS.
A agremiação partidária já havia tido suas contas julgadas como não prestadas, em 27/05/2019, nos autos do processo n.º 9479.2018.6.21.0015.
A agremiação apresentou as contas em 12/08/2019 (fls.02 a 23).
Publicado o edital n.º 49/2019 (fl. 32), não houve impugnação (fl. 36).
Elaborado relatório preliminar pela unidade técnica, foram identificadas impropriedades e irregularidades (fls. 37-41). Regularmente intimada (fl.
43), a agremiação não se manifestou (fl. 44).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo (fl. 45) opinando pela desaprovação das contas eleitorais.
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral expediu Parecer no mesmo sentido (fl. 48).
Intimado novamente acerca do parecer conclusivo e do parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 50), o partido silenciou (fl. 51).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Nos moldes do art. 48 da Res.-TSE n. 23.553/2017, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral mesmo que ausente a
movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, ainda que de
forma intempestiva.
Ainda, nos termos do artigo 10 e parágrafos 1º e 2º da mencionada resolução, a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida pelos
partidos e candidatos ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, requisito este, não cumprido pela
agremiação partidária.
A ausência da abertura da conta bancária consiste em irregularidade insanável. Isso porque, conforme o art. 60, §1º, da Res. TSE n.
23.553/2017, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados extratos compreendendo
todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.
Diante da ausência da abertura da conta bancária não há como conferir confiabilidade à prestação de contas apresentada pelo partido, uma
vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo partido.
Inviabilizada, portanto, a fiscalização por esta Justiça sobre a movimentação financeira da agremiação, comprometendo a regularidade das
contas.
Dessa forma, com razão a Unidade Técnica no sentido de que as inconsistências apontadas maculam a prestação de contas do partido.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de Carazinho/RS referente às
Eleições Gerais 2018 com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
DETERMINO, ainda, a SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, de acordo com o art. 77, § 4º e 6º da
mencionada resolução, pelo período de 03 (três) meses do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá requerer a remessa de cópia integral dos autos, na forma
do disposto no art. 84 da Res. -TSE n.º 23.553/2017.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e notifiquem-se os diretórios partidários estadual e nacional acerca da decisão e da
sanção aplicada ao partido.
Após, arquive-se.
Carazinho, 03 de outubro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 302/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 51-11.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - ELEIÇÕES 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Almirante Tamandaré do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL - RS (ADV(S) MICHELI GROTH
FARDO-OAB 99507)
RESPONSÁVEL(S) : ANITO JOSÉ HAUBERT E MARLISE CECÍLIA KLEIN HAUBERT (ADV(S) MICHELI GROTH FARDO-OAB 99507)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas referentes às Eleições Municipais 2016 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Almirante
Tamandaré do Sul/RS.
A agremiação partidária já havia tido suas contas julgadas como não prestadas, em 06/08/2018, nos autos do processo n.º 3795.2017.6.21.0015.
A agremiação apresentou as contas em 10/07/2019 (fls.02 a 28).
Publicado o edital n.º 47/2019 (fl. 35), não houve impugnação (fl. 37).
Elaborado relatório preliminar pela unidade técnica, foram identificadas impropriedades e irregularidades (fls. 38-42). Regularmente intimada (fl.
44), a agremiação não se manifestou (fl. 45).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo (fls. 46-7) opinando pela desaprovação das contas eleitorais.
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral expediu Parecer no mesmo sentido (fl. 52).
Intimado novamente acerca do parecer conclusivo e do parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 54), o partido silenciou (fl. 55).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
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II – FUNDAMENTAÇÃO.
Nos moldes do art. 41 da Res.-TSE n. 23.463/2015, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral mesmo que ausente a
movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, ainda que de
forma intempestiva.
Ainda, nos termos do artigo 7º e parágrafos 1º e 2º da mencionada resolução, a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida pelos
partidos e candidatos ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, requisito este, não cumprido pela
agremiação partidária.
A ausência da abertura da conta bancária consiste em irregularidade insanável. Isso porque, conforme o art. 52, §1º, da Res. TSE n.
23.463/2015, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados extratos compreendendo
todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.
Diante da ausência da abertura da conta bancária não há como conferir confiabilidade à prestação de contas apresentada pelo partido, uma
vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo partido.
Inviabilizada, portanto, a fiscalização por esta Justiça sobre a movimentação financeira da agremiação, comprometendo a regularidade das
contas.
Dessa forma, com razão a Unidade Técnica no sentido de que as inconsistências apontadas maculam a prestação de contas do partido.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Almirante Tamandaré do
Sul/RS referente às Eleições Municipais 2016 com fundamento no art. 68, III, da Res.-TSE n.º 23.463/2015.
DETERMINO, ainda, a SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, de acordo com o art. 68, § 3º e 5º da
mencionada resolução, pelo período de 03 (três) meses do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá requerer a remessa de cópia integral dos autos, na forma
do disposto no art. 74 da Res. -TSE n.º 23.463/2015.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e notifiquem-se os diretórios partidários estadual e nacional acerca da decisão e da
sanção aplicada ao partido.
Após, arquive-se.
Carazinho, 03 de outubro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 303/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-05.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Chapada
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE CHAPADA-RS (ADV(S) MARCIA ROBERTA KOOP-OAB
99551)
RESPONSÁVEL(S) : EGÍDIO STEFFEN E VALDES ROSA DO NASCIMENTO (ADV(S) MARCIA ROBERTA KOOP-OAB 99551)
Vistos.
I – RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB,
do Município de CHAPADA/RS.
Publicado edital n. 31/2019 no DEJERS, foi certificada a ausência de impugnação (fl. 56). O Ministério Público Eleitoral foi cientificado da
apresentação das contas (fl. 54) em atendimento ao § 1º, do art. 31, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi expedido Exame Preliminar (fl. 57), no qual foi constatada a ausência de algumas peças fundamentais para análise das contas. Intimado
(fl.59), o partido não se manifestou (fl.60).
A unidade técnica emitiu Exame (fls. 65-8) relatando a existência de irregularidades na prestação de contas. Novamente intimada (fl. 70), a
agremiação não se manifestou (fl. 71).
Foi emitido, pela unidade técnica, Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 72 – 73).
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 76).
Intimada (fl. 78), a agremiação silenciou (fl. 79).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
A agremiação declarou arrecadação de receitas no total de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), no exercício financeiro de 2018 (fl. 08)
registradas a título de receita operacional bruta, provenientes de doações/contribuições de pessoas físicas e, despesas, no total de R$ 340,68
(trezentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), registradas a título de despesas operacionais.
Compulsando os autos, verifico que os recursos provenientes de doações/contribuições arrecadadas pela agremiação, no total de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais), foi recebida de forma irregular. Conforme se verifica nos extratos apresentados pela agremiação (fls. 12 e 23), o
partido não cumpriu a legislação vigente no que tange à identificação dos doadores/contribuintes na conta bancária da agremiação, uma vez
que os mencionados recursos foram depositados sem a identificação do doador originário, por meio do CPF, nos extratos bancários.
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.
Dessa forma, com razão a Unidade Técnica no sentido de que as inconsistências apontadas maculam a prestação de contas do partido
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, do Município de
CHAPADA/RS. referentes ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, III, alíneas “a”, da Resolução TSE n.º 23.546/17 e:
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a) CONDENO ao recolhimento, por meio de GRU, ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) acrescidos de
multa de 20% - atendendo ao princípio da proporcionalidade, conforme determinado no artigo 49 caput e § 2º – referentes às receitas de
origem não identificada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com trânsito em julgado:
a) notifiquem-se os órgãos partidários hierarquicamente superiores do inteiro teor desta decisão; 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
NOTA DE EXPEDIENTE N. 304/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 93-94.2018.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - ELEIÇÕES 2018 - NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) ANTONIO AZIR PEREIRA SALLES-OAB 66912 E RAFAEL BARCELOS
RAMOS-OAB 89581)
RESPONSÁVEL(S) : FELIPE MARTIMIANO SALVIA E ALCINDO MARTINS DE QUADROS (ADV(S) ANTONIO AZIR PEREIRA SALLES-OAB
66912 E RAFAEL BARCELOS RAMOS-OAB 89581)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas referentes às Eleições Gerais 2018 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de Carazinho/RS.
Inicialmente, diante da informação da omissão da agremiação partidária quanto à apresentação das contas relativas às eleições - 1º e 2º
turnos de 2018 - foram determinadas as providências previstas no art. 52, §6º da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
Intimada, a agremiação apresentou as contas (fls. 38-42) acompanhadas dos instrumentos de mandato (fls. 43 e 44).
Publicado o edital n.º 48/2019 (fl. 54), não houve impugnação (fl. 57).
Elaborado relatório preliminar pela unidade técnica, foram identificadas impropriedades e irregularidades (fls. 58-62). Regularmente intimada (fl.
64), a agremiação não se manifestou (fl. 65).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo (fl. 66) opinando pela desaprovação das contas eleitorais.
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral expediu Parecer opinando pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 69).
Intimado novamente acerca do parecer conclusivo e do parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 71), o partido silenciou (fl. 73).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Nos moldes do art. 48 da Res.-TSE n. 23.553/2017, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral mesmo que ausente a
movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, ainda que de
forma intempestiva.
Ainda, nos termos do artigo 10 e parágrafos 1º e 2º da mencionada resolução, a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida pelos
partidos e candidatos ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, requisito este, não cumprido pela
agremiação partidária.
A ausência da abertura da conta bancária consiste em irregularidade insanável. Isso porque, conforme o art. 60, §1º, da Res. TSE n.
23.553/2017, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados extratos compreendendo
todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira. Diante da ausência da abertura da conta bancária
não há como conferir confiabilidade à prestação de contas apresentada pelo partido, uma vez que inexiste instrumento apto a realizar o
controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo partido.
Inviabilizada, portanto, a fiscalização por esta Justiça sobre a movimentação financeira da agremiação, comprometendo a regularidade das
contas.
Dessa forma, com razão a Unidade Técnica no sentido de que as inconsistências apontadas maculam a prestação de contas do partido.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de Carazinho/RS referente às
Eleições Gerais 2018 com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
DETERMINO, ainda, a SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, de acordo com o art. 77, § 4º e 6º da
mencionada resolução, pelo período de 03 (três) meses do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá requerer a remessa de cópia integral dos autos, na forma
do disposto no art. 84 da Res. -TSE n.º 23.553/2017.
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Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e notifiquem-se os diretórios partidários estadual e nacional acerca da decisão e da
sanção aplicada ao partido.
Após, arquive-se.
Carazinho, 03 de outubro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE

19ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 022/2019 - 19ª ZE/RS
A Exma Dra. CLEUSA MARIA LUDWIG, Juíza desta 19ª Zona Eleitoral de Encruzilhada do Sul, de acordo com a Listagem de Eliminação de
Documentos n.º 0160134, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento n. 000726245.2019.6.21.8019 do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do TRE-RS, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e
cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, a 19ª
Zona Eleitoral/RS eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Encruzilhada do Sul, 04 de outubro de 2019.
CLEUSA MARIA LUDWIG,
Juíza da 19ª Zona Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 19 ZE/RS
CLASSE PC – PROCESSO N. 3-79.2015.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICIO FINANCEIRO 2014 - ÓRGÃO MUNICIPAL
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
ADV.: CHEISA GARCEZ PEREIRA – OAB/RS 68087
ADV.: NESTOR LANGASSNER ROSA – OAB/RS 84936
ADV.: TÚLIO ABREU DE SOUZA – OAB/RS 97777
RESPONSÁVEL: MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA TUHTENHAGEM LOPES
ADV.: TÚLIO ABREU DE SOUZA – OAB/RS 97777
RESPONSÁVEL: AMAIR PALERMO PIRES
ADV.: TÚLIO ABREU DE SOUZA – OAB/RS 97777
PROCEDÊNCIA: ENCRUZILHADA DO SUL
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
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. 175/177 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$
1.000,00 e os responsáveis são dois, além do partido mencionado na inicial.
Assim, intimem-se o representado e os responsáveis para que providenciem o pagamento do valor devido, o qual pode ser parcelado, no
máximo em 12 parcelas mensais e sucessivas.
Intime-se o representante do Ministério Público.
Encruzilhada do Sul, 26/09/2019.
CLEUSA MARIA LUDWIG,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2019 - 19 ZE/RS
CLASSE PC – PROCESSO N. 5-49.2015.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICIO FINANCEIRO - ÓRGÃO MUNICIPAL
PARTIDO: CIDADANIA - CIDADANIA
ADV.: MARCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES – OAB/RS 30327
RESPONSÁVEL: MARCO ANTONIO GRANDINI
ADV.: MARCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES – OAB/RS 30327
RESPONSÁVEL: KELLY RACHOR DA COSTA
ADV.: MARCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES – OAB/RS 30327
PROCEDÊNCIA: ENCRUZILHADA DO SUL
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
Trata-se de 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. 105/106 restou transitada em julgado, de maneira que não cabe recurso.
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No que diz respeito ao pedido de parcelamento, entendo razoável o prazo mencionado pelo representante do Ministério Publico 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 (cem reais).
Assim, intimem-se o representado e os responsáveis para que providenciem o pagamento do valor devido, o qual pode ser parcelado, no
máximo em 12 parcelas mensais e sucessivas, inclusive, porque trata-se de pequeno valor.
Intime-se o representante do Ministério Público.
Encruzilhada do Sul, 26/09/2019.
CLEUSA MARIA LUDWIG,
Juiz Eleitoral.

20ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 223/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-47.2018.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2017
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: JULIANO ROSSI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO- REPRESENTADA PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB DE ERECHIM (ADV(S) ALINE TAISE PRICHUA-OAB 86801, GIANA
OLDRA-OAB 48062 E ROGÉRIO PEDOT AGUILAR-OAB 59846)
Vistos.
Trata-se de Acordo de Parcelamento realizado entre a UNIÃO e o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro- MDB de Erechim/
RS, cujo objeto é o pagamento dos débitos apurados nos autos nº 24-47.2018.6.21.0020, decorrentes do recebimento de recursos de fontes
vedadas, conforme apurado na prestação de contas partidária anual de 2017, no valor de R$3.752,56 (três mil setecentos e cinquenta e dois
reais e cinquenta e seis centavos).
Considerando o pagamento da primeira parcela da dívida principal e da primeira parcela dos honorários advocatícios (fls. 187-188), homologo
o acordo firmado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Determino a suspensão do feito, autorizando ao executado que junte os comprovantes de pagamento aos autos a cada 6 meses. Anote-se no
SADP o sobrestamento do feito.
Com o adimplemento completo da obrigação, intime-se a União para manifestação.
Após retornem conclusos.
Diligências necessárias.
Erechim, 04 de outubro de 2019
JULIANO ROSSI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-69.2018.6.21.0033
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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) MARCIO ASSIS PATUSSI-OAB 55667)
RESPONSÁVEL(S) : CELMIRO MESQUITA, IRMA SILVEIRA ZOLET E AURO CANDIDO MARCOLAN (ADV(S) MARCIO ASSIS PATUSSIOAB 55667)
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
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 35-03.2019.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO
PROCEDÊNCIA: Pontão
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
CANDIDATO(S) : ILONE SICHINI (ADV(S) EDUARDO BEUX-OAB 47191, EVERSON LUIZ PANDOLFI-OAB 28733 E JORGE VANDERLEI
CAVALHEIRO-OAB 69463)
Vistos.
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A candidata a vereadora, pelo município de Pontão, ILONE SICHINI apresentou suas contas referentes a campanha eleitoral de 2012, em
25/07/2019 (fls. 02 a 27).
Conforme determinado em despacho (fl. 31), os autos foram remetidos à Unidade Técnica do Cartório Eleitoral para verificação de eventual
existência de irregularidades.
Posteriormente, certificado que não constam registros de repasse de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada à candidata, nas Eleições 2012, conforme Manifestação Técnica (fl. 36) e documentos (fls. 34 e 35).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas do candidato (fl. 39).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relato.
Passo a decidir.
Com efeito, verifico que as contas foram apresentadas intempestivamente pelo candidato, e que já transitou em julgado sentença que julgou
não prestadas as contas em apreço.
Prevê o § 1º do art. 83 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a prestação de contas nas eleições, cujas disposições
processuais foram aplicadas ao presente feito, que “Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para: I – no caso de candidato, evitar
que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura”.
Outrossim, na forma do inciso V do § 2º do art. 83 da mencionada Resolução, o requerimento de regularização “deve observar o rito previsto
nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave”.
Anota-se que, tendo em vista que as contas em exame referem-se ao Pleito 2012, a sanção foi aplicada ao candidato, por ocasião do
julgamento do Processo N. 587-12.2012.6.21.0033, com fulcro no inciso I do art. 53 da Resolução TSE nº 23.376/2012, que transcrevo a
seguir:
“Art. 53. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas.”
Ainda, conforme se observa da Manifestação Técnica na fl. 36, emitida pelo Chefe de cartório da 33ª Z.E., não foi constatado recebimento de
recursos do Fundo Partidário, oriundos de fontes vedadas ou de origem não identificada pelo candidato.
Deste modo, não verificada qualquer irregularidade a ser sanada pela candidata, e julgadas não prestadas as contas da candidata ILONE
SICHINI, pelo município de Pontão, nas Eleições 2012, recebo as contas apenas para fins de regularização da sua situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no inciso I do art. 53 da Resolução TSE nº 23.376/2012, não procedendo ao seu julgamento.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 03 de outubro de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 92-55.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE PASSO FUNDO - MDB (ADV(S) PAULO CESAR CALETTI-OAB 35426)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ANTONIO BUSI DE SEVERO E RUBEN JOSÉ MARTINS (ADV(S) PAULO CESAR CALETTI-OAB 35426),
ADROALDO LEÃO SOUTO
Vistos.
Trata-se de prestação de Contas Partidárias Anuais, referente ao exercício 2017, do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do Município
de Passo Fundo – RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95,
regulamentada pelas Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
O partido prestou suas contas nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. As partes foram devidamente representadas por
advogado, conforme art. 31, inciso II da mesma resolução (fls. 21 a 23).
Juntou-se a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 07 a 14).
Apresentadas as contas, foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço e Demonstração do Resultado do
Exercício ao MPE, bem como publicação do Edital n.º 06/2018 (fl. 46) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS)
em 05 de dezembro de 2018.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação.
A unidade técnica efetuou o exame das contas (fls. 253/255), havendo manifestação do prestador (fls. 263/285).
Expediu-se o parecer conclusivo (fls. 288/291), concluindo-se pela desaprovação das contas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas apresentadas (fl. 293).
Intimado, o prestador apresentou defesa (fls. 302/312).
Com a vista da defesa, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. 326).
A parte ofereceu alegações finais – fl. 333.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas do exercício financeiro de 2017, oferecidas pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro –
MDB, do Município de Passo Fundo – RS.
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Inicialmente cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a Resolução
TSE nº 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o regramento da
novel legislação, nos termos do art. 34 e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017, os quais regulamentam a tramitação da prestação de
contas com movimentação financeira. Já a análise de mérito será realizada de acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015.
Preliminarmente, ao melhor analisar os autos sobre a questão relativa à anistia concedida na forma do artigo 55-D da Lei n. 9.096/1995 (Lei
dos Partidos Políticos), o qual foi inserido pela Lei n. 13.831/2019 e, após recente julgamento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul – TRE/RS nos autos do RE 35-92.2016.6.21.0005, em 19/08/2019, entendo necessária a avaliação, no caso concreto, da
constitucionalidade do referido artigo, que assim dispõe:
Art. 55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou
contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde
que filiados a partido político.
O artigo 55-D foi introduzido na Lei 9.096/1995, em 19/06/2019, após derrubada do veto do Presidente da República. Nas razões do veto, foi
argumentado que a anistia concedida renunciaria receitas para a União, sem a previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro,
em infringência ao art. 113 do ADCT, art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e arts. 114 e 116 da LDO de 2019.
Como bem demonstrado no acórdão proferido no RE 35-92.2016.6.21.0005, não se tem notícias de que foram apresentados dados relativos à
estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em desacordo com o que preceitua o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu
impacto orçamentário e financeiro,(incluído pela Emenda Constitucional N.º 95 de 2016).
Ainda, a anistia, na forma como concedida, trata de maneira desigual as agremiações partidárias, pois prejudica os partidos que apresentaram
as suas contas e já recolheram ao Tesouro Nacional os valores devidos.
Nesse sentido, decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul – TRE/RS:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR
ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. MÉRITO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PORCENTAGEM REPRESENTATIVA DAS
IRREGULARIDADES DIANTE DA TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS NO PERÍODO. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS
POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE DESAPROVAÇÃO. REDUZIDO O
PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A CONDIÇÃO DE QUE A SANÇÃO SUBSISTA ATÉ QUE OS
ESCLARECIMENTOS SEJAM ACEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do
aludido incidente, incluído pela Lei n. 13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que
tenham como causa as doações ou contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo
público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento dos
dados relativos à previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a
renúncia da receita. Omissão que afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. A legislação infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à
concessão de benefício que gere a diminuição de receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116
da Lei n. 13.707/18. 1.2. A anistia das verbas consideradas como oriundas de fontes vedadas – benefício instituído em causa própria e sem
qualquer finalidade pública subjacente – atenta ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício
de inconstitucionalidade formal e material. Acolhimento da preliminar. Afastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95,
incluído pela Lei n. 13.831/19 […]. (TRE-RS, RE 35-92.2016.6.21.0005, relator Des. Gerson Fischmann, julgado em 19/08/2019).
Por se tratar de questão de ordem pública, a inconstitucionalidade pode e deve ser declarada de ofício. Desta forma, considerando que o
dispositivo apresenta vícios de constitucionalidade formal e material, reconheço de ofício a inconstitucionalidade incidental, para afastar a
aplicação, no caso concreto, do artigo 55-D da Lei n. 9.096/1995, incorporado pela Lei n. 13.831/2019.
Isto posto, passo ao mérito.
Com relação aos valores doados ao partido por Paulo César Caletti: R$ 4.961,00; João Darci Gonçalves da Rosa – R$ 4.972,00; Altair Martins
da Silva – R$ 450,00; Jair Leandro Maffi – R$ 715,00, valor total de R$ 11.098,00 (onze mil e noventa e oito reais), todos ocupantes de cargos
de chefia ou direção na Administração Municipal de Passo Fundo no ano de 2017, apontados no Parecer Conclusivo, fls. 288/291, julgo
oriundo de fontes vedadas, pois os doadores/contribuintes se enquadram na vedação prevista no artigo 12, IV, §1º, da Resolução TSE n.
23.464/2015, o qual dispõe que são consideradas fontes vedadas as autoridades públicas que exerçam cargo de chefia ou direção na
administração pública direta ou indireta, filiadas ou não a partidos políticos.
Assim, verifica-se que o total de valores recebidos irregularmente pelo partido no exercício financeiro de 2017 é de R$ 11.098,00 (onze mil e
noventa e oito reais) os quais devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme artigo 14, §1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do artigo 46, III, a, da Resolução TSE n. 23.464/2015, as contas devem ser julgadas desaprovadas, com a
determinação de recolhimento da importância apontada como irregular ao Tesouro Nacional.
Isto posto, e com fundamento no art. 46, inciso III da Resolução TSE 23.464/2015, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo
Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do Município de Passo Fundo – RS, referentes ao Exercício de 2017, ante os fundamentos
declinados. Ademais, determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 11.098,00 (onze mil e noventa e oito reais), nos termos do
disposto no art. 14, da Resolução TSE nº 23.464/2015, por meio de GRU (Guia de Recolhimento à União).
Determino, ainda, a suspensão do repasse de recursos do fundo partidário por 3 meses, conforme art. 47, inciso I, da Resolução TSE n.
23.464/2015.
Desde logo, fica o partido advertido de que deverá comprovar o recolhimento dos valores acima referidos ao Tesouro Nacional, colacionando o
respectivo comprovante aos autos. Nos termos do art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, ainda, o valor deverá sofrer atualização
monetária e juros moratórios desde a ocorrência do fato gerador, a contar de 10/11/2017 (data do último crédito irregular), calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, art. 60, § 1º, da Resolução TSE 23.464/2015.
No que tange à dosimetria da multa prevista nos artigos 37 da Lei 9.096/95 e 49 da Resolução TSE n. 23.464/15, analisando as circunstâncias
fáticas dos autos, considerando a gravidade e a repercussão dos valores irregulares (equivalente a aproximadamente 67% dos valores
arrecadados), entendo proporcional e razoável sua aplicação no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a importância apontada como
irregular.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo comprovação nos autos de recolhimento dos valores determinados na decisão, nem requerimento de
parcelamento, intime-se o devedor e/ou devedores solidários, na pessoa de seus advogados, para que providenciem o recolhimento ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – Cadin (art. 60, I, b, da Resolução TSE nº 23.464/2015).
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Cumprido, arquive-se.
Passo Fundo, 03 de outubro de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-15.2018.6.21.0033
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 DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) RAFAEL DADIA-OAB 70684 E
RODRIGO BORBA-OAB 80900)
RESPONSÁVEL(S) : ENIO LUIZ DE OLIVEIRA E DALTRO JOSE WESP (ADV(S) RAFAEL DADIA-OAB 70684 E RODRIGO BORBA-OAB
80900)
Vistos.
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, do Município de Passo Fundo – RS, contra
a sentença de fls. 282 a 290, que desaprovou as contas da Direção Municipal, referente ao exercício 2017.
Alega o embargante que o julgado foi omisso quanto aos seguintes pontos: 1) o fato dos doadores serem sempre os mesmos, o que facilmente
é constatado junto a fl. 155, “RELATÓRIO DE DOAÇÕES” não foi mencionado na sentença; 2) os recibos juntados fls. 125-126 (setembro),
139 (abril), dão conta de que o valor realmente foi pago e declarado pelo partido, (identificação do órgão emitente bem com da pessoa que
recebeu), também não houve manifestação.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relato.
Decido.
Estabelece o art. 1022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Assim como o art. 275 do Código Eleitoral:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil:
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição
dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 5o Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.
Com efeito, recebo os embargos, porquanto apresentados por parte legítima e tempestivos, uma vez que a sentença foi publicada em
17/09/2019 e a peça recursal protocolada no dia 23/09/2019, em observância ao disposto no § 1º do art. 275 do Código Eleitoral.
Aduz o embargante que a sentença não se manifestou sobre: 1) o fato de os doadores serem sempre os mesmos, facilmente constatado junto
à fl. 155, “RELATÓRIO DE DOAÇÕES” e que, 2) os recibos juntados fls. 125-126 (setembro) e 139 (abril), dão conta de que o valor realmente
foi pago e declarado pelo partido, (identificação do órgão emitente bem com da pessoa que recebeu).
A sentença manifestou-se conforme transcrito a seguir: (…) “Em sua manifestação a agremiação partidária juntou comprovantes de depósito
de doações recebidas, fls. 123/238, e pugnou pela aprovação das contas.
No entanto, da análise da referida documentação, verifico que o Partido não logrou êxito em afastar todas as irregularidades apontadas, uma
vez que, apresentou comprovantes das despesas, Demonstrativo de Contribuições Recebidas e alguns comprovantes de depósitos com
identificação dos doadores, não suprindo as determinações dos arts. artigos 7º e 8º, § 2º, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Salienta-se que apesar de apresentado o Demonstrativo de Contribuições Recebidas com nomes e CPFs, tal documento parte da
contabilidade do partido e se trata de informação unilateral sem qualquer respaldo probatório. Destaca-se que a exigência eleitoral para que o
trânsito das doações, devidamente identificadas, bem como receitas e despesas sejam por meio de conta bancária é justamente para que se
possa avaliar a veracidade e a oficialidade das informações, sendo praticamente o único modo de averiguação de recursos provenientes de
fontes vedadas, haja vista que o preenchimento posterior de documento informativo ao contador, de forma unilateral pelo partido, não atende a
exigência legal que é a lisura dos recursos que foram colocados a disposição da agremiação. (…)”
Nesse diapasão, não se verifica na sentença qualquer omissão ao caso em tela. Pretende o embargante discutir o mérito da decisão
embargada, para o que não se prestam os embargos declaratórios, na forma do artigo 1.022 do CPC, sendo o instrumento adequado para reanálise do mérito da sentença o respectivo recurso previsto na legislação eleitoral.
Frente ao exposto, conheço dos embargos de declaração, com o efeito inerente de interrupção do prazo recursal da sentença, art. 275, § 5º,
do Código Eleitoral, e os REJEITO diante da constatação de ausência da alegada omissão para eventual saneamento.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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. 123/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-22.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Comissão Provisória
PROCEDÊNCIA: Coxilha
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE COXILHA/ RS (ADV(S) IVO RUDINEI SOMMER DA COSTA-OAB 75508)
RESPONSÁVEL(S) : VALDIR GRAMINHO DE SOUZA E JEDIR ARCANJO DE OLIVEIRA (ADV(S) IVO RUDINEI SOMMER DA COSTA-OAB
75508)
Vistos.
Trata-se de prestação de Contas Partidárias Anuais, referente ao exercício 2017, do Partido dos Trabalhadores – PT, do município de Coxilha
– RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada
pelas Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
O partido prestou suas contas nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. As partes foram devidamente representadas por
advogado, conforme art. 31, inciso II da mesma resolução (fls. 03 e 33/34).
Juntou-se a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 06/09).
As contas não foram publicadas, pela ausência do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado.
A unidade técnica efetuou o exame das contas (fls. 59/61), não havendo manifestação do prestador (fl. 69).
Expediu-se o parecer conclusivo (fls. 70/72), concluindo-se pela omissão na apresentação das contas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela não prestação das contas partidárias (fl. 74).
Intimado, o prestador não apresentou defesa (fl. 82).
A parte não ofereceu alegações finais (fl. 89).
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas do exercício financeiro de 2017, oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores – PT, do município de Coxilha –
RS.
Preliminarmente, cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE nº 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 34 e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017, os quais regulamentam a tramitação da
prestação de contas com movimentação financeira. Já a análise de mérito será realizada de acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015.
A prestação de contas foi apresentada em 11/07/2018 (fl. 02), ocorrendo seu processamento de forma regular, consoante as regras
processuais da Resolução TSE nº 23.546/2017. Nesse sentido, o órgão técnico emitiu o relatório de exame do art. 35 e colacionou o parecer
conclusivo do art. 36, sendo assegurado ao partido o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa em todas as fases.
O parecer técnico opinou pela omissão na apresentação das contas, apontando as seguintes irregularidades: a) recebimento de recursos
provenientes do órgão de direção nacional do Partido dos Trabalhadores, impossibilitando a identificação do doador original, no valor de R$
55,74 (cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), em desacordo com o art. 5° da Resolução TSE n.° 23.464/2015; b) não
apresentação de peças fundamentais para análise das contas, entre elas o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício
(art. 4º, inciso V, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.464/2015); c) gastos partidários em desacordo com o disposto no artigo 18, § 4º da
Resolução TSE 23.464/2015, que determina o pagamento mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou transação bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário.
No tocante ao primeiro apontamento, recebimento de recursos provenientes do órgão de direção nacional do Partido dos Trabalhadores,
impossibilidade de identificação do doador original, em desacordo com o art. 5° da Resolução TSE n.° 23.464/2015, entendo que a
regularidade dos valores recebidos por meio do CNPJ do órgão nacional deve ser analisada pelo órgão competente do Tribunal Superior
Eleitoral na análise das contas do órgão partidário nacional. Por esse motivo, deixo de determinar o recolhimento do valor de R$ 55,74
(cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), ao Tesouro Nacional e desse modo, não aplico a suspensão temporária do recebimento
de verbas do Fundo Partidário pelo mesmo motivo e ainda por ser desproporcional em função de o valor ser insignificante no conjunto da
prestação de contas.
Esse é o entendimento do TRE-RS:
(…) Doações oriundas de repasse do diretório nacional da agremiação partidária, identificadas no exame da prestação de contas do diretório
municipal do partido. Inconfundíveis as contas das duas esferas, de maneira que o recolhimento da quantia irregularmente recebida somente
pode ser determinado, de forma autônoma e independente, pelo órgão jurisdicional competente para o exame da contabilidade da direção
nacional. (...) (Recurso Eleitoral n 4994, ACÓRDÃO de 26/01/2018, Relator(aqwe) DR. SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação:
DEJERS – Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 15, Data 31/01/2018, Página 2)
Com relação ao segundo ponto, não apresentação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, constituem
irregularidades graves, já que são peças fundamentais para a análise e fiscalização das contas, todavia não tem o condão de ensejar a
omissão na prestação das contas, mas sim a desaprovação.
Por fim, com relação aos gastos partidários, não restou observado o disposto no artigo 18, § 4º da Resolução TSE 23.464/2015, que determina
o pagamento mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário,
contudo, diante do conjunto de documentos apresentados foi possível identificar a aplicação dos recursos utilizados.
Neste contexto, considerando a existência de irregularidades que comprometem a transparência e a confiabilidade das contas apresentadas, a
desaprovação é a medida que se impõe.
Isto posto, JULGO PRESTADAS E DESAPROVADAS, com base no artigo 46, inciso III, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.464/15, as contas
do Partido dos Trabalhadores – PT, do município de Coxilha – RS, referentes ao exercício financeiro de 2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se
Registre-se.
Intime-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 03 de outubro de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
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34ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 34 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 4-48.2017.6.21.0034
AÇÃO PENAL - ARTIGO 289 DO CODIGO ELEITORAL - CRIME ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : DANIEL FIGUEIREDO KOPP (ADV(S) JORGE VITOLA CAVALCANTI-OAB 10571)
Visto, etc.
DANIEL FIGUEIREDO KOPP, brasileiro, solteiro, natural de Pelotas, RS, nascido em 05-05-1977, filho de Guilherme Nicanor Dorneles e de
Mara Zilma Figueiredo Kopp, residente na Rua Nereu Neri da Cunha, 2754, Bairro Arco Iris em Pelotas, RS, foi denunciado pelo Ministério
Público Eleitoral, como incurso nas sanções do art. 289 do Código Eleitoral, pela prática do seguinte fato delituoso:
“No dia 15 de fevereiro de 2011, durante o horário de funcionamento e nas dependências da Justiça Eleitoral, em Pelotas, o denunciado Daniel
Figueiredo Kopp inscreveu-se, fraudulentamente, eleitor junto à 34ª Zona Eleitoral, mediante a apresentação de documento de identidade
falso.
“Na ocasião, o denunciado, utilizando-se de carteira de identidade ideologicamente falsa, RG de nº 7118121297, requereu seu alistamento
eleitoral com o nome de Fabrício Ribeiro Carvalho, solteiro, nascido em 28/05/1981, filho de Alcides Carvalho e de Arlete Ribeiro, natural de
Jaguarão, RS.
“Acreditando ser verdadeiro o documento de identidade apresentado, e bem ainda as informações repassadas pelo denunciado, o servidor
responsável pelo alistamento eleitoral do denunciado, inseriu no cadastro e no título eleitoral deste, dados diversos dos que deveriam constar,
uma vez que a verdadeira identidade do denunciado é DANIEL FIGUEIREDO KOPP, nascido em 05 de maio de 1977, filho de Guilherme
Nicanor Dorneles e de Mara Zilma Figueiredo Kopp.
“O denunciado não votou com o título fraudulento, sendo o fato descoberto, pois o verdadeiro Fabrício Ribeiro Carvalho, em 2014, requereu
alistamento eleitoral.”
O Ministério Público deixou de oferecer ao réu a possibilidade da suspensão condicional do processo (fl. 78).
A denúncia foi recebida em 14-03-2017 (fl. 80).
O réu foi citado (fl. 297) e apresentou defesa preliminar na fl. 300, com pedido de instauração de incidente de insanidade mental.
Na fl. 305 foi instaurado o competente incidente de insanidade mental, com o laudo final acostado nas fls. 322-324.
A prova oral foi colhida em audiência (fls. 341-343 e 351-353).
Em alegações finais, o Ministério Público Eleitoral postulou a condenação do réu, nos moldes propostos na denúncia (fls. 356-358). A defesa
(fl. 363) afirmou a ausência de intenção de utilização do título para votar. Também sustentou a atenuante da confissão e o direito ao sursis
processual.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei.
Decido.
A questão relativa à capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato pelo denunciado resta solvida nos autos, uma vez que a perícia
levada a efeito no incidente de insanidade confirmou a imputabilidade de Daniel.
A materialidade e a autoria do fato descrito na inicial encontram prova suficiente nos autos.
Tal como apontado pelo Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais, o laudo pericial das fls. 120-121 confirma a falsificação do
documento utilizado para a inscrição eleitoral, uma vez que as impressões digitais existentes na RG 7118121297, em nome de Fabrício Ribeiro
Carvalho, pertencem efetivamente ao réu Daniel Figueiredo Kopp.
Também o espelho de informações policiais (fl. 101) traz a imagem do réu, com todos os dados de Fabrício Ribeiro Carvalho, no nítido intento
daquele se fazer passar por este. Para arremate, o documento da fl. 91 comprova a definitiva inscrição eleitoral de Fabrício, levada a efeito
com base nos documentos falsos apresentados à justiça eleitoral por Daniel Figueiredo Kopp.
Toda a prova documental, aliada à confissão judicial apresentada quando do interrogatório, permite a conclusão da materialidade do fato e da
autoria apontada na denúncia.
Entretanto, tal como afirmado pela defesa, não vislumbro possibilidade de exarar o juízo de condenação, porque ausente o dolo específico de
ofensa a bens jurídicos de interesse da justiça eleitoral.
Tomo como paradigma para julgamento o acórdão lançado no RC 12008 do nosso TRE, datado de 16-06-2009, da relatoria do
Desembargador Vilson Darós, assim ementado:
“Recurso criminal. Transferência fraudulenta de domicílio eleitoral. Decisão que julgou improcedente denúncia por infração ao artigo 289 do
Código Eleitoral.
“Ausência de dolo específico em fraudar o alistamento eleitoral. Indícios de existência de vínculo com o município.
“Provimento negado.”
No corpo do acórdão, o e. relator cita o RC 22008, julgado em 26-06-2008, e, especificamente, a seguinte parte do voto da Desa. Vanderlei
Teresinha Tremeia Kubiak, assim redigido:
“O crime de inscrição fraudulenta de eleitor visa proteger 'os serviços de alistamento eleitoral, que pressupõem a qualificação e inscrição do
eleitor' (Joel Cândido. Direito Penal Eleitoral e Processo Penal Eleitoral. Ed. Edipro. 2006, p. 147). Assim, para a comprovação do delito, exigese (…) a comprovação inequívoca do elemento moral da infração, com o propósito definido do agente de fraudar o alistamento. O crime é
daqueles que se classificam como lesivos à autenticidade do processo eleitoral, pois é certo que declarações falsas afetam intrinsecamente a
sua validade (Tito Costa. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. Ed. Juarez de Oliveira. 2002, p. 35).”
No caso em tela, está certo que o móvel do réu jamais foi praticar qualquer fraude ao sistema eleitoral ou ao pleito. Seu único móvel na
obtenção da inscrição eleitoral em nome de terceiro foi a prática de outros ilícitos relativos à obtenção de vantagem financeira junto ao sistema
bancário e fraudes relativas a relações comerciais.
A inscrição eleitoral figurou tão somente como crime-meio para a realização do crime-fim, qual seja, obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro.
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Isso é o que brota do conteúdo dos documentos das fls. 17 e seguintes, que comprovam a inclusão de Fabrício Ribeiro Carvalho como sócio
da empresa “Conexão III Ltda. - ME, e a consequente obtenção de crédito bancário em contratos firmado pela citada empresa. Na fl. 29 consta
a cópia da RG falsa utilizada pelo réu, em nome de Fabrício, e que serviu para a prática dos ilícitos pecuniários.
É do conhecimento geral que a jurisprudência e doutrina maioritária afirmam tratar-se o crime do art. 289 do CE de crime formal, que se
configura sem a necessidade de qualquer outro resultado naturalístico. Entretanto, o caso em julgamento exige solução diversa, uma vez que
demonstrado cabalmente que a intenção do denunciado limitou-se única e exclusivamente a obter o documento capaz de permitir a prática de
atos ilícitos negociais e bancários.
É assim que, no caso em tela, acompanho a corrente que, embora minoritária, vislumbra no tipo penal em comento a exigência de um
elemento volitivo específico para a configuração do crime.
Tal como afirmado por Bruno Augusto Vigo Milanez (disponível em: https://canalcienciascriminais.com.br/inscricao-fraudulenta-de-eleitor-parte2/):
“Uma análise do tipo penal evidencia que o crime positivado no art. 289, do CE não é formal – o que revela o desacerto da primeira corrente
jurisprudencial -, mormente porque o núcleo do tipo do art. 289, do CE, consiste em 'inscrever-se fraudulentamente' e não em 'apresentar
documentos com a finalidade de inscrição fraudulenta'.
“Assim sendo, entende-se que a não realização efetiva da inscrição não pode, em hipótese alguma, implicar em consumação do crime. Em
outros termos, o delito somente restaria consumado com a efetiva inscrição, somada à finalidade espúria, que poderia ou não ocorrer.”
Para o fim pretendido pelo réu, qual seja, a abertura de uma empresa com a utilização de nome falso e a consequente obtenção de crédito
bancário, mostrava-se necessária a obtenção do CPF e a comprovação da regularidade perante a justiça eleitoral. Portanto, aplicável aqui o
conceito de consunção, pois o fato da inscrição eleitoral, serviu apenas de meio e ficou absolutamente absorvido pelo fato efetivamente
almejado pelo denunciado, que dizia com a prática de estelionato.
A inscrição eleitoral levada a efeito pelo denunciado não reverberou qualquer efeito e não apresentou potencialidade lesiva a bem jurídico
tutelado pelo direito eleitoral. O único móvel do denunciado foi obter o “falso” para a prática do estelionato e, assim, aplicável no caso em tela o
entendimento sumulado no STJ, na súmula 17: “quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este
absorvido”.
Assim, por não vislumbrar no caso em tela a existência de qualquer elemento volitivo violador de bem jurídico tutelado pelo direito eleitoral, não
acolho a pretensão deduzida na inicial acusatória.
Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia apresentada e ABSOLVO DANIEL FIGUEIREDO KOPP da imputação que lhe é feita, na
forma do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Custas pelo Estado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Pelotas, 02 de outubro de 2019.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 034ª ZE.

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 184/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-55.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA
SILVA-OAB 106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829)
RESPONSÁVEL(S) : EDENILSON DOS SANTOS COSTA E EDERICH HERBERT ZIMMER (ADV(S) ELTON SEDNEI ALVES DA SILVA-OAB
106813 E HELEN LIGABUE DA SILVA-OAB 106829)
Vistos.
Dê-se vista ao MPE para emissão de parecer no prazo de quinze dias.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 04 de outubro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 185/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 45-18.2013.6.21.0046
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - ART 350 DO CODIGO ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : JOSÉ ZILMAR DA SILVA MACHADO JÚNIOR (ADV(S) MARIA ALICE HOLMER ROSA-OAB 68515)
Considerando que é feriado no Eleitoral no dia 31/10/19, designo audiência para o dia 30/10/19, às 14h40min, para interrogatório do Réu.
D.L.
Santo Antônio da Patrulha, 03 de outubro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 186/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-20.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE CARAÁ/RS (ADV(S) AMANDA PEREIRA-OAB 101522, CARLA ROSANE BARRETO BEMFICAOAB 22341 E FABIANA BEMFICA DE LIMAS-OAB 70402)
RESPONSÁVEL(S) : DJALMO GOMES RIBEIRO (ADV(S) AMANDA PEREIRA-OAB 101522, CARLA ROSANE BARRETO BEMFICA-OAB
22341 E FABIANA BEMFICA DE LIMAS-OAB 70402), ANA FLÁVIA AMARAL (ADV(S) CARLA ROSANE BARRETO BEMFICA-OAB 22341)
Vistos
I – Relatório
O Diretório Municipal do Progressistas - PP de Caraá/RS apresentou a prestação de contas da agremiação, relativa às Eleições Gerais de
2018, no dia 23.01.2019, fora do prazo estabelecido pela Resolução TSE n.º 23.553/2017, após receber citação na forma do art. 52, § 6º,
inciso IV, da mesma Resolução.
Publicou-se edital na forma do artigo 59, caput, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, para o qual o prazo transcorreu sem manifestações,
conforme certidão de fl. 37. Presentes os elementos necessários à análise da movimentação financeira do órgão partidário e regularizada a
representação processual das partes, foi emitido o relatório de fls. 54/54-v, apontando impropriedades no que diz com a intempestividade na
entrega das contas parciais das contas finais, bem como ausência dos extratos bancários.
Intimados, os prestadores de contas manifestaram-se às fls. 63-73, juntando a documentação ausente.
Emitiu-se parecer conclusivo apontando a existência de impropriedade em função da entrega intempestiva das contas. No mais, relatou-se a
ausência de irregularidades. Manifestou-se o examinador técnico pela aprovação das contas com ressalvas.
Os autos foram feitos com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em manifestação, reportou-se ao parecer técnico conclusivo para opinar
pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 79/79-v).
É o relatório.
Passo a decidir.
II - Fundamentação
Verifica-se que as presentes contas foram apresentadas de forma intempestiva à Justiça Eleitoral. Publicado edital para ciência dos
interessados, com prazo de 3 (três) dias para impugnação (art. 59, Resolução TSE nº 23.553/2017), não houve qualquer impugnação.
De forma geral, os requisitos formais exigidos pela legislação de regência foram cumpridos, ressalvando-se, todavia, a intempestividade na
apresentação das contas parciais e finais. Tais impropriedades, contudo, não têm o condão de macular a regularidade e a transparência das
presentes contas ou mesmo frustrar a análise da movimentação financeira do partido em tela.
Assim, a aprovação das contas, com as devidas ressalvas, é medida impositiva.
III – Dispositivo
Pelo exposto, com fundamento do art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
PROGRESSISTAS - PP de Caraá/RS, referentes às Eleições Gerais de 2018.
Intimem-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santo Antônio da Patrulha, 01 de outubro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 187/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-33.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE CARAÁ/RS (ADV(S) CARLA ROSANE BARRETO BEMFICA-OAB 22341)
RESPONSÁVEL(S) : DJALMO GOMES RIBEIRO E ANA FLÁVIA AMARAL (ADV(S) CARLA ROSANE BARRETO BEMFICA-OAB 22341),
OMAR MORO
Vistos.
I – Relatório
O Diretório Municipal do Progressistas – PP de Caraá/RS apresentou a prestação de contas da agremiação, relativa ao exercício de 2018,
tempestivamente, no dia 30.04.2019.
Publicou-se edital na forma do artigo 31, da Resolução TSE n.º 23.546/2017 (a qual norteia o mérito das prestações de contas do exercício
2018), para o qual o prazo transcorreu sem que qualquer impugnação tenha vindo aos autos, embora não tenha havido certificação quanto a
isso.
Presentes os requisitos mínimos para análise das contas, foi emitido exame preliminar (fls. 44/44-v), solicitando a apresentação dos seguintes
documentos: a) comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital; b) Balanço Patrimonial e Demonstração
do Resultado do Exercício; c) extratos bancários relativos à conta nº 0330000, vinculada à agência nº 369 do Banco do Brasil e à conta nº
607043606, vinculada à agência nº 1061 do Banco do Estado do Rio Grande do Sul; e d) Demonstrativo de Recursos Recebidos do Fundo
Partidário.
Intimados, os prestadores de contas manifestaram-se juntando a documentação faltante (fls. 52-63).
Emitiu-se, então, o Parecer Conclusivo de fl. 66/66-v, concluindo pela aprovação das contas.
Os autos foram feitos com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em manifestação de fls. 73/73-verso, reportou-se ao parecer técnico
conclusivo para opinar pela aprovação das contas.
É o relatório.
Passo a decidir.
II – Fundamentação

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, Segunda-feira, 07 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 187, Página: 22

Verifica-se que as presentes contas foram apresentadas de forma tempestiva à Justiça Eleitoral. Publicado edital para ciência dos interessados
e eventual impugnação, o prazo legal transcorreu sem manifestações. Conforme análise técnica, estão presentes os documentos exigidos pela
legislação em vigor e não há irregularidades e nem mesmo impropriedades a macular as contas em exame.
Conforme art. 46, I, da Res, TSE n. 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
Assim, a aprovação das contas é medida impositiva.
III – Dispositivo
Pelo exposto, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PROGRESSISTAS - PP de
Caraá/RS, referentes ao exercício de 2018.
Intimem-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santo Antônio da Patrulha, 01 de outubro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 188/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 185-47.2016.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : REPUBLICANOS (ANTIGO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB) DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS
(ADV(S) ALEXSANDRA KARINE CONTE-OAB 85237, EMILE STEFFENS-OAB 103841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844, LIVIA
LOPES VARGAS-OAB 76631, MARICÊ DAL FORNO-OAB 47732, MARCOS DEWITT WEINGARTNER-OAB 52761, OSCAR STREB
SARTÓRIO-OAB 77751, TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543 E WILIAN GILNEI DA COSTA-OAB 82971)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ANDRÉ NUNES DA SILVA (PRESIDENTE ATUAL) (ADV(S) ALEXSANDRA KARINE CONTE-OAB 85237,
EMILE STEFFENS-OAB 103841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844, MARCOS DEWITT WEINGARTNER-OAB 52761, MARICE
BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732, OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77751, TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543 E WILIAN GILNEI DA
COSTA-OAB 82971), ANGELA BRITO CARDOSO (ADV(S) WILLIAM GILNEI DA COSTA-OAB 82971), MARCO ANTÔNIO DA SILVA (ADV(S)
WILLIAN GILNEI DA COSTA-OAB 82.971), SILVIA ADRIANA DA ROSA (TESOUREIRA)
Vistos.
Vieram os autos conclusos para efeito de controle da tramitação, vez que paralisados há mais de 30 dias.
Aguarde-se o adimplemento da 2ª parcela, a qual, por força da transferência do feriado alusivo ao Dia do Servidor Público, vence em
30.10.2019.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 03 de outubro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 189/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-78.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Caraá
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE CARAÁ (ADV(S) TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
RESPONSÁVEL(S) : FULVIO VON SALTIEL E LUIZ PRESENTE (ADV(S) TISSIANO DA ROCHA JOBIM-OAB 74185)
Vistos.
Acolho a sugestão contida no Exame da Prestação de Contas (fls. 66-68).
INTIMEM-SE as partes para que se manifestem quanto ao teor do referido exame, no prazo de 30 (trinta) dias.
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 04 de outubro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 140-12.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - CAMPANHA 2018 - NÃO PRESTAÇÃO - DIREITO ELEITORAL - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Santa Rita
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV. Ramiro Pinheiro Pedrazza OAB/RS 28.608)
RESPONSÁVEL(S) : PATRÍCIA BECKER DE BORBA E ARI ANTONIO DALLAGNOL (ADV. Ramiro Pinheiro Pedrazza OAB/RS 28.608)
Vistos.
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Compulsando os autos, verifica-se que foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se pelo julgamento de não prestação, em razão do órgão
partidário ter apresentado apenas parte da documentação exigida, não sendo possível, portanto, a análise.
Observa-se, contudo, que não foi oportunizada ao partido e seus responsáveis a complementação da documentação ausente, conforme
preceitua o artigo 67, § 3º, da Resolução 23.553/2017.
Assim, determino, conforme art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
- 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 com os demais dados disponíveis;
- a publicação de edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado,
possa impugnar as contas no prazo de 03 (três) dias;
- a manifestação do responsável pela análise técnica.
Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada qualquer irregularidade pelo órgão técnico, intimem-se o
partido e seus responsáveis para que possam se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, podendo juntar documentos, conforme artigo 67, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
A manifestação do Ministério Público Eleitoral na forma do art. 67, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Cumpra-se.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-96.2019.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDO POLÍTICO - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Santa Rita
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EDIO ESTIVALETE BILHALVA E REJANE BLOEDOW DECASTRO
(ADV(S) PAULO ROBERTO DA SILVA GARCES-OAB 53491)
Vistos.
Compulsando os autos verifica-se que foi apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos. Considerando a publicação do
edital, bem como a manifestação do responsável pela análise técnica, determino, conforme art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017:
- a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º;
- a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
- a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no prazo de cinco dias;
- as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
- a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados
no processo, no prazo comum de três dias; e
- a submissão do feito a julgamento.
Cumpra-se.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 148-86.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - CAMPANHA 2018 - NÃO PRESTAÇÃO - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : MARIA EUNICE DIAS WOLF E MARTA ROMANA VALMORBIDA RUFATTO (ADV(S) ADEMIR VALENTIM DE SOUZAOAB 33527)
Vistos.
Compulsando os autos verifica-se que o partido e seus responsáveis foram intimados sobre o exame preliminar, tendo transcorrido o
prazo sem manifestação, conforme fl. 74.
Determino, conforme art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
- a publicação de edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado,
possa impugnar as contas, no prazo de 03 (três) dias;
- a manifestação do responsável pela análise técnica;
- a manifestação do Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 132-35.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - CAMPANHA 2018 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) EDUARDO MAZZARINO-OAB 23734)
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RESPONSÁVEL(S) : ADEMIR ZANETTI (ADV(S) GILMAR JOSÉ PAIEL DE ALMEIDA-OAB 25870), NEDY DE VARGAS MARQUES
Vistos.
Determino a juntada dos extratos eletrônicos que tenham sido encaminhados à Justiça Eleitoral, bem como a colheita e certificação no
processo das informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os
demais dados disponíveis;
Após, vista ao analista contábil para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 81-87.2019.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Candidatos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
CANDIDATO(S) : VALÉRIA DA SILVA (ADV(S) VANDRÉ DE MOURA PADILHA-OAB 94349)
Vistos.
Publique-se o edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, Ministério Público Eleitoral ou outro interessado, possa
impugnar as contas, no prazo de 03 (três) dias, na forma do artigo art. 708, inciso III, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral;
Intime-se a candidata para que se manifeste sobre o parecer técnico de fls. 63/64, no prazo de 03 (três) dias, conforme art. 714 da CNJE;
Cumpra-se.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 111/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 159-18.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - CAMPANHA 2018 - NÃO PRESTAÇÃO - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE (ADV. VAGNER STOFFELS CLAUDINO OAB/RS 81.332)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FERNANDES BITENCOURT CLAUDINO E DIERIS VIDALETTI DOS SANTOS (ADV. VAGNER STOFFELS
CLAUDINO OAB/RS 81.332)
Vistos,
Determino, conforme art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
- 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 com os demais dados disponíveis;
- a publicação de edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado,
possa impugnar as contas no prazo de 03 (três) dias.
Intimem-se o partido e seus responsáveis, para que se manifestem no prazo de 03 (três) dias, na forma do artigo 67, § 3º, da Resolução TSE
23.553/2017.
Cumpra-se.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-34.2017.6.21.0170
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2016
PROCEDÊNCIA: Nova Santa Rita
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES ALVES-OAB 47655)
RESPONSÁVEL(S) : MARCUS VINÍCIUS FEIJÓ DA ROCHA E LUIZ ROBERTO CORALES TWARDANSKI
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Nova Santa Rita/RS, referente ao exercício financeiro de
2016.
O partido e seus responsáveis foram intimados para que apresentassem a representação processual nos autos, bem como fornecessem as
peças necessárias para a publicação do Edital, quais sejam, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, fl. 46.
A agremiação partidária manifestou-se, juntando aos autos a documentação de fls. 50-56/69/70.
Publicado o Edital nº 060/2018, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão de fl. 78.
Realizado o exame preliminar, verificou-se a necessidade de apresentação de documentação complementar, qual seja, o demonstrativo dos
fluxos de caixa, fl. 86.
O partido e seus responsáveis foram intimados, contudo, não se manifestaram, conforme certidão de fl. 91.
Em Parecer Conclusivo, a analista contábil manifestou-se pelo julgamento de não prestação, em razão da ausência
do documento considerado essencial para a análise das contas, fl. 93.
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer opinando pela não prestação das contas, fl. 95.
A agremiação partidária e seus responsáveis foram intimados para oferecer defesa no prazo de quinze dias, fl. 98.
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Sobreveio manifestação dos procuradores do partido, requerendo a desvinculação do processo, e a consequente intimação da agremiação
partidária para regularizar sua representação processual, a fim de evitar nulidades processuais e a arguição de cerceamento de defesa, fl. 104110.
O partido manifestou-se, juntando aos autos a sua representação processual, bem como a peça faltante, a demostração dos fluxos de caixa,
fls. 113-116.
Em Parecer Conclusivo, a analista contábil manifestou-se pela aprovação das contas, tendo em vista a agremiação partidária ter sanado as
irregularidades apontadas, fl. 124.
O Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer opinando pela aprovação das contas prestadas, fl. 128.
Vieram os autos conclusos para decisão.
Cuida-se de apreciar as contas anuais do exercício financeiro de 2016 apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Nova Santa Rita/RS.
Considerando-se a manifestação do Ministério Público Eleitoral e o Parecer Conclusivo da unidade técnica do Cartório Eleitoral, constata-se
que as contas estão regulares.
Isto posto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, DECLARO APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido
Trabalhista Brasileiro de Nova Santa Rita/RS, referente ao exercício financeiro de 2016.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 135-87.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - CAMPANHA 2018 - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) VALDIR FLORISBAL JUNG-OAB 59979)
RESPONSÁVEL(S) : LADEMIR SILVEIRA E ANTONIO ROBERTO DEDOMENICO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Canoas/RS, referente às eleições de 2018.
O partido, o tesoureiro e o presidente estão devidamente representados por advogado, procurações juntadas aos autos, fls. 07/51/52.
Publicado o Edital nº 002/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão de fl. 20.
Efetuado o exame preliminar, fls. 23-25, constatou-se a necessidade de documentação complementar, razão pela qual o partido e seus
responsáveis foram intimados, tendo juntado aos autos a documentação de fls. 33-39.
No Parecer Técnico, observou-se que o partido não apresentou toda documentação solicitada, procedendo-se à nova intimação para juntada
da documentação restante, fl. 42.
O partido manifestou-se, juntando aos autos a documentação de fls. 50-52.
Em Parecer Conclusivo, a analista contábil manifestou-se pela aprovação das contas, com base no art. 77, inciso I, da Resolução TSE nº
23.553/2017, fl. 58.
O Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer opinando pela aprovação das contas prestadas, fl. 61.
Vieram os autos conclusos para decisão.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Canoas/RS, referente às eleições de
2018.
Considerando-se a manifestação do Ministério Público Eleitoral e o Parecer Conclusivo da unidade técnica do Cartório Eleitoral, constata-se
que as contas estão regulares.
Isto posto, com fulcro no artigo 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, DECLARO APROVADAS as contas eleitorais apresentadas
pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de Canoas/RS, referente às eleições de 2018.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-04.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Santa Rita
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) GABRIELA SCHERER DA SILVA PIRES-OAB 95935)
RESPONSÁVEL(S) : HEROTILDES DA SILVEIRA CESAR E ELAINE DA ROSA
MUNICÍPIO(S) : MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido dos Trabalhadores de Nova Santa Rita/RS, referente ao exercício financeiro de
2017.
O partido, o tesoureiro e o presidente estão devidamente representados por advogado, procurações juntadas aos autos, fls. 127-129.
Publicado o Edital nº 030/2018, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão de fl. 108.
Efetuado o exame preliminar, verificou-se a necessidade de apresentação de documentação complementar, fl. 115.
A agremiação manifestou-se, juntando aos autos os documentos de fls. 125-129.
Em Parecer Conclusivo, a analista manifestou-se pela aprovação das contas, com base no art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015,
fls. 132/133.
O Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer opinando pela aprovação das contas prestadas, fl. 137.
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Vieram os autos conclusos para decisão.
Cuida-se de apreciar as contas anuais do exercício de 2017 apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores de Nova Santa Rita/RS.
A agremiação não recebeu repasses do Fundo Partidário e os recursos financeiros declarados transitaram integralmente por conta bancária.
Considerando-se a manifestação do Ministério Público Eleitoral e o Parecer Conclusivo da unidade técnica do Cartório Eleitoral, constata-se
que as contas estão regulares.
Isto posto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, DECLARO APROVADAS as contas anuais do exercício de
2017 apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores de Nova Santa Rita/RS.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-44.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Santa Rita
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - NOVA SANTA RITA (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE BLANCO E ELIO DA SILVA MARONEZ
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Republicano Brasileiro de Nova Santa Rita/RS, referente ao exercício financeiro de
2017.
O partido, o tesoureiro e o presidente estão devidamente representados por advogado, procurações juntadas aos autos, fls. 25/26/61.
Publicado o Edital nº 017/2018, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão de fl. 42.
Efetuado o exame preliminar, verificou-se a necessidade de apresentação de documentação complementar, fl. 52.
A agremiação manifestou-se, juntando aos autos os documentos de fls. 60/61.
Em Parecer Conclusivo, a analista manifestou-se pela aprovação das contas, com base no art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015,
fls. 71/72.
O Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer opinando pela aprovação das contas prestadas, fl. 75.
Vieram os autos conclusos para decisão.
Cuida-se de apreciar as contas anuais do exercício de 2017 apresentadas pelo Partido Republicano Brasileiro de Nova Santa Rita/RS.
A agremiação não recebeu repasses do Fundo Partidário e os recursos financeiros declarados transitaram integralmente por conta bancária.
Considerando-se a manifestação do Ministério Público Eleitoral e o Parecer Conclusivo da unidade técnica do Cartório Eleitoral, constata-se
que as contas estão regulares.
Isto posto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, DECLARO APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido
Republicano Brasileiro de Nova Santa Rita/RS, relativa ao exercício de 2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 0105/2019 - 66ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC - 142-79.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - CAMPANHA 2018 - NÃO PRESTAÇÃO - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Nova Santa Rita
PROTOCOLO: 61.599/2018
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV. Gabriela Scherer da Silva Pires OAB/RS Nº 95.935)
RESPONSÁVEL(S) : HEROTILDE DA SILVEIRA CESAR E ELAINE DA ROSA (ADV. Gabriela Scherer da Silva Pires OAB/RS Nº 95.935)
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se pelo julgamento de não prestação, em razão do órgão
partidário ter apresentado apenas parte da documentação exigida, não sendo possível, portanto, a análise.
Observa-se, contudo, que não foi oportunizada ao partido e seus responsáveis a complementação da documentação ausente, conforme
preceitua o artigo 67, § 3º, da Resolução 23.553/2017.
Assim, determino, conforme art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
- a publicação de edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado,
possa impugnar as contas no prazo de 03 (três) dias;
- a manifestação do responsável pela análise técnica.
Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada qualquer irregularidade pelo órgão técnico, intimem-se o
partido e seus responsáveis para que possam se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, podendo juntar documentos, conforme artigo 67, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
A manifestação do Ministério Público Eleitoral na forma do art. 67, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Cumpra-se.
Canoas, 02 de outubro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE
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74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 257/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-23.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : GERSON LUIZ DA SILVA, MARENILDA SILVA DE BORTOLI, JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM E RITA DE CÁSSIA
DOS SANTOS (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
Vistos.
Ao parecer conclusivo (art. 36 da Res. TSE 23.546/2017).
Alvorada, 03 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 258/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-91.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
RESPONSÁVEL(S) : VLADIMIR DA SILVA E JONATAN VAGNER BORGES DE BORBA (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB
76948B)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 38 da Res. TSE 23.546/2017).
Diligências legais.
Alvorada, 03 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 259/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 390-89.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
EXEQUENTE(S) : AGU
EXECUTADO(S) : DEISE MIRIAN DA SILVA SCHNEIDER (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
Vistos.
Oficie-se o Banco do Brasil para que transforme em pagamento definitivo a quantia depositada na instituição, em favor da União, no prazo de
15 (quinze) dias.
Diligências legais.
Alvorada, 03 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 260/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 472-23.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO (ADV(S) RODRIGO WALTRICK RIBAS-OAB 66527), MARIO GONÇALVES
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Homologo o acordo de fls. 793/802, referente ao parcelamento do débito eleitoral devido, nos termos do art. 725, VIII, do Código de Processo
Civil.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Alvorada, 03 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 261/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-30.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
RESPONSÁVEIS: SILVIO CESAR DE MEDEIROS PEREIRA E DANIEL AUGUSTO MACARTI LUCENA
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Em 01º/07/2019, o Chefe de Cartório Eleitoral informou acerca da omissão do Partido Avante – AVANTE – de Alvorada/RS, referente à
apresentação das contas partidárias anuais relativas ao exercício financeiro de 2018.
Notificados, a agremiação, o Senhor Gilmar Moura de Souza, presidente do partido, e a Senhora Vera Ines Nunes Adamczuk, tesoureira,
quedaram-se silentes.
Realizadas as diligências pertinentes (rito do art. 30, IV, alínea “a” e seguintes da Resolução do TSE nº 23.546/2017), foram os autos com vista
ao Ministério Público Eleitoral, que exarou parecer pela aprovação das contas.
Intimados por edital, uma vez que revéis, partido e responsáveis novamente deixaram o prazo transcorrer in albis.
Vieram-me os autos conclusos.
Foi o relatório.
Passo a decidir.
De início, registre-se que o partido e seus responsáveis foram devidamente notificados e intimados em todas as etapas do processo, não
havendo vícios processuais a serem sanados.
Apesar das notificações e intimações realizadas, o órgão partidário e seus responsáveis não cumpriram a obrigação de apresentar as contas
que dizem respeito ao exercício financeiro de 2018 do Partido Avante – AVANTE de Alvorada/RS, em desacordo ao art. 28 da Res. TSE
23.546/2017, assim redigido:
“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.
(...)”
Desse modo, impõe que se reconheça o descumprimento da obrigação de prestação de contas anual, declarando-se inadimplente o Partido
Avante – AVANTE de Alvorada/RS perante a Justiça Eleitoral, com consequente aplicação ao referido órgão partidário de nível municipal das
sanções de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário a contar de 02/05/2019 (data final para a tempestiva apresentação das
contas partidárias anuais referentes ao exercício financeiro de 2018) e de suspensão de seu registro até a regularização da situação, nos
termos do art. 37-A da Lei 9.096/95, do art. 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/17 e do art. 42 da Resolução TSE n. 23.571/2018.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Partido Avante – AVANTE do município de
Alvorada/RS, nos termos do art. 46, IV, “a” e “b” da Resolução 23.546/17, proibindo o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário
enquanto não for regularizada a situação do partido político (art. 48, caput, da Res. TSE 23.546/2017).
Determino ainda, com base no art. 42 da Res. TSE 23.571/2018, a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal do
Partido AVANTE de Alvorada, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação,
procedimento que deixo sobrestado até a decisão final da ADI nº 6032, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes do STF, que concedeu liminar
ao requerente, destacando a inexistência de processo específico para a sanção imposta.
Publique-se.
Intimem-se.
Registre-se.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se os diretórios estadual e nacional do partido, bem como o TRE-RS e o TSE, por meio da
atualização do SICO (Sistema de Informações de Contas), a proibição de repasses de recursos do Fundo Partidário ao Partido AVANTE de
Alvorada/RS.
Oportunamente, arquive-se.
Alvorada, 03 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE

87ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 012/2019
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
2016, do Diretório Municipal do MDB – Movimento Democrático Brasileiro.
OBJETO: Publicidade das demonstrações do resultado do exercício e do balanço patrimonial do partido político no âmbito da 087ª Zona
Eleitoral.
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.
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Tupanciretã-RS, 04 de Outubro de 2019
Eu, Angélica Ehlers Sales, Chefe de Cartório Substituto da 087ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 013/2019
A Doutora Suellen Rabelo Dutra, Juíza Eleitoral da 087ª Zona de Tupanciretã-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ PÚBLICO, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida perante este juízo, situado
na Rua Paulino Aquino, n. 204, em Tupanciretã - RS, a prestação de contas relativa às eleições de 2018 dos seguintes órgãos partidários
municipais:
a) PDT – Partido Democrático Trabalhista de Tupanciretã
b)PT – Partido dos Trabalhadores de Tupanciretã
c)PRB – Partido Republicano Brasileiro de Tupanciretã
d)PCdoB – Partido Comunista do Brasil de Tupanciretã
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, dos partidos políticos
OBJETO: Publicidade das demonstrações do resultado dos exercícios e dos balanços patrimoniais dos partidos políticos no âmbito da 087ª
Zona Eleitoral.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Tupanciretã/RS, 04 de Outubrol 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
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 355/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-21.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Palmitinho
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DO TRABALHADORES - PT (ADV(S) DIONATAN JOSÉ PERETTO-OAB 92882)
RESPONSÁVEL(S) : EVONIR DA ROCHA E VALDAIR JOSÉ PACHECO (ADV(S) DIONATAN JOSÉ PERETTO-OAB 92882)
Vistos.
Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 03 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 356/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-81.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Taquaruçu do Sul
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) JULIANO GUERRA-OAB 74309)
RESPONSÁVEL(S) : RENATO DALL ASTA E ILAIDES TONELLO (ADV(S) JULIANO GUERRA-OAB 74309)
Vistos.
Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 03 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 357/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-66.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Taquaruçu do Sul
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JULIANO GUERRA-OAB 74309)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI ZANATTA E LEANDRA SILVA LAPAZINI (ADV(S) JULIANO GUERRA-OAB 74309)
Vistos.
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Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 03 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 358/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-12.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878)
RESPONSÁVEL(S) : JARDEL DALLA VALLE, CARLOS AUGUSTO MANFIO E INACIO ELIO ZANELLA (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE
SOUZA-OAB 100878)
Vistos.
Conforme o Parecer Conclusivo e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, há irregularidades constatadas.
Diante disso, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa, no
prazo de 15 (quinze) dias, e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo, nos termos do art. 38 da Resolução TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Frederico Westphalen, 03 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

110ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 106/2019 - 110ª ZE/RS
A Juíza Eleitoral da 110ªZona, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos n. 0162434, aprovada pela Comissão Permanente de
Avaliação Documental, conforme documento n. 0162485, do Sistema Eletrônico de Informações – SEI do TRE-RS, faz saber, a quem possa
interessar que, transcorridos quarenta e cinco dias da data da publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande
do Sul, se não houver oposição, a 110ª Zona eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.Os interessados,
no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentramento de documentos e cópias de peças do processo, mediante petição, com
a respectiva qualificação e demonstração de legitimaidade do pedido, dirigido à comissão Permanente de avaliação Documental. TramandaíRS, 9 de outubro de 2019.Eu, Paulo Roberto Framil Fernandes, Chefe de Cartório Eleitoral nesta 110ª Zona Eleitoral, preparei e
conferi.CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER. Juíza Eleitoral.

124ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 53-42.2019.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : MIRO JOAQUIM DOS SANTOS E LUIZ FELIPE CONCEIÇÃO MORAES (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNOOAB 47732)
Autuadas as contas como Petição, tendo em vista a prestação de contas já ter sido julgada como não prestadas, recebi a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB,
do município de Alvorada/RS, subscrita pelos responsáveis financeiros Miro Joaquim dos Santos e Luiz Felipe Conceição Moraes, presidente e
tesoureiro da agremiação partidária, respectivamente no exercício de 2017.
Publicado o Edital n. 19/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação (fls. 10/11-v).
Emitida certidão pela escrivania eleitoral, nos termos do Inc. V, §1º do artigo 59 c/c o Inc. IV do art. 45 da Resolução 23.546/2017, a unidade
técnica responsável emitiu relatório de exame sobre a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada (fl. 14), informando
o registro de débitos correspondentes a manutenção da conta-corrente e a inexistência de registros de repasse ou de distribuição de recursos
do Fundo Partidário.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral requereu que fosse oportunizado ao Partido, manifestar-se quanto ao débito referente às
tarifas da conta-corrente.
Intimada as partes (fl. 20), requereram dilação do prazo o que foi deferida, porém transcorreu o prazo sem manifestação das partes. Acolhida a
manifestação, intimou-se o partido que por sua vez, requereu a dilação do prazo (fls. 21/21v), sem manifestar-se oportunamente.
Com vista aos interessados, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução TSE n. 23.546/17, o Ministério Público manifestou-se pela não
prestação de contas (fls. 27/27v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
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Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB de
Alvorada, relativa ao exercício financeiro de 2017.
Acerca do tema, o artigo 32, §4º, da Lei 9.096/95 estabelece que:
Art. 32. (…) §4°. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se
do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Analisando-se o extrato eletrônico enviado à Justiça Eleitoral (fls. 12), verifica-se o registro de operações de débito, a título de “tarifa
man.cc/ativa”, que somados atingem a importância de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). O saldo final da conta bancária, considerando tais
débitos, foi negativo de R$ -180,00 (cento e oitenta reais).
Verifica-se, assim, que os débitos gerados na conta bancária, foram decorrentes da manutenção da conta pelo órgão partidário, não
relacionadas diretamente ao exercício das atividades político-partidárias.
Destaca-se, ainda, o pequeno vulto e a inexpressividade dos valores registrados, que não podem ser considerados relevantes a ponto de
caracterizar irregularidade na declaração de ausência de movimentação financeira apresentada.
Isso posto, determino o arquivamento da declaração apresentada, considerando-se para todos os efeitos prestadas e APROVADAS COM
RESSALVAS as contas partidárias do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, do exercício financeiro de 2017 de Alvorada/RS, com
fulcro no artigo 32, §4º, da Lei 9.096/1995 e no artigo 45, inciso VIII, alínea "b", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, registre no sistema SICO o término da suspensão referente ao exercício de 2017 e arquivem-se os autos.
Alvorada, 03 de outubro de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-80.2019.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : MARENILDA SILVA DE BORTOLI E JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRAOAB 55233)
Rh. Vistos.
Verificada a ausência das peças previstas no art. 29 da Resolução n. 23.464/2015, conforme exame preliminar às fls. 173/173v, intimem-se os
representantes por meio do DEJERS para complementarem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, conforme §3º do art. 34 da
Resolução 23.546/2017.
Diligências legais.
Alvorada, 03 de outubro de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE

130ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 052/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-35.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) JOSÉ GREGÓRIO BOTOZELE-OAB 40759)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO ANTONIO MACHADO E ALTEMIR SILVEIRA DO EVANGELHO (ADV(S) JOSÉ GREGÓRIO BOTOZELEOAB 40759)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas, com a documentação prevista no art. 29 da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 02-59).
Foi publicado o Edital n. 11/2019, consoante disposto no art. 31, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 69-70)
Após exame das contas (fls. 75), e da análise dos esclarecimentos complementares (fls. 83/86), foi elaborado parecer conclusivo pela unidade
técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na presente prestação, manifestando-se assim por sua aprovação (fl. 92).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 98).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
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Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As peças e documentos apresentados foram elaborados
através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução
TSE 23.546/2017.
Os recursos financeiros transitaram regularmente pela conta bancária mantida pelo partido, tendo sido possível identificar sua origem e correta
destinação.
As doações observaram as regras dispostas nos arts. 12º e 13º da Resolução TSE 23.546, que vedam o recebimento de recursos de fontes
vedadas e de origem não identificada, respectivamente.
Os gastos também se encontram de acordo com as regras previstas nos arts. 18º e 19º da Resolução 23.546/2017.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, acolho o Parecer do Ministério Público, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as
contas do Movimento Democrático Brasileiro de São José do Norte, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
São José do Norte, 03 de outubro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 053/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 2-13.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) ALISON ROSADO PINHEIRO-OAB 101361)
RESPONSÁVEL(S) : JONAS MENDONÇA DA COSTA E LUCIA MARIA JORGE BRAVO (ADV(S) ALISON ROSADO PINHEIRO-OAB 101361)
Rh.
Dê-se vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, vista ao Ministério Público.
Diligências legais.
São José do Norte, 03 de outubro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 054/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-95.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (ADV(S) JONAS ALVES PENTEADO-OAB 68864)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE LUIZ RITTER PENTEADO E VALCIRA DE ABREU FERNANDES (ADV(S) JONAS ALVES PENTEADO-OAB
68864)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O órgão partidário prestou suas contas tempestivamente, com a documentação prevista no art. 29 da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 02-94).
Foi publicado o Edital n. 10/2019, consoante disposto no art. 31, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 99/100)
Após exame das contas (fls. 105/106 e 147), e da análise dos esclarecimentos complementares (fls. 112/114 e 155/194), foi elaborado parecer
conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades na presente prestação, manifestando-se assim por
sua aprovação (fl. 196).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo sentido e sugeriu que as contas fossem aprovadas (fl. 201).
Os autos, então, retornaram conclusos para decisão.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Tendo por base o parecer emitido pela unidade técnica que analisou as contas, verificou-se que o órgão partidário cumpriu os ditames legais e
não incorreu em impropriedades ou irregularidades capazes de violar a Constituição Federal ou as normas legais que regem as finanças
partidárias.
As partes estão devidamente representadas por advogado constituído nos autos. As peças e documentos apresentados foram elaborados
através do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral – SPCA, em observância ao disposto nos arts. 28 e 29 da Resolução
TSE 23.546/2017.
Os recursos financeiros transitaram regularmente pela conta bancária mantida pelo partido, tendo sido possível identificar sua origem e correta
destinação.
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As doações observaram as regras dispostas nos arts. 12º e 13º da Resolução TSE 23.546, que vedam o recebimento de recursos de fontes
vedadas e de origem não identificada, respectivamente.
Os gastos também se encontram de acordo com as regras previstas nos arts. 18º e 19º da Resolução 23.546/2017.
Não houve aporte de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal
Regional Eleitoral.
As contas, portanto, estão regulares.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, acolho o Parecer do Ministério Público, e com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE 23.546/2017, julgo APROVADAS as
contas do Partido Democrático Trabalhista de São José do Norte, referentes ao exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
São José do Norte, 03 de outubro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 55-88.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleição - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Araricá
JUIZ ELEITORAL: FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA (ADV(S) LUIZ ANTONIO BRUNORI-OAB 24978)
RESPONSÁVEL(S) : ISONARA CONCEIÇÃO DA VARA E PATRICIA RÖHSLER DOMINGOS (ADV(S) LUIZ ANTONIO BRUNORI-OAB
24978)
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de regularização de prestação de contas partidária Eleitoral julgada não prestada da DIREÇÃO
MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PTB - ARARICÁ/RS, À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA
CAMPANHA ELEITORAL DE 2018., previsto no art 83 1º inc II da Res. TSE . 23.553/17.
O Requerimento foi apresentado em cartório na data de 19/08/2019
Publicado Edital 046/2019 no DEJERS em 02/04/2019,transcorreu prazo sem impugnações.
Juntado Parecer Conclusivo do Exame das Contas opinando pela DESAPROVAÇÃO das contas.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral MPE exarou promoção pela REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS.
Vieram os autos conclusos.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 02/02/2118, passou a vigorar , a Resolução TSE n. 23.553/2017, que Dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições. Dessa forma, considerando o art. 83 – Da
Análise e Julgamento das Contas, aplico o regramento da novel legislação, o qual regulamenta a tramitação da prestação de contas,
especialmente no que tange da regularização das contas não prestadas.
Após o trânsito em julgado do processo que julgou não prestadas as contas do DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PTB ARARICÁ/RS, o Partido apresentou suas contas, que foram autuadas como petição.
Com vista dos autos, para que fosse verificada a regularidade formal da documentação apresentada bem como o recebimento de recursos do
fundo partidário, recursos de origens não identificadas ou recursos de fonte vedada, a equipe designada para análise das contas não
identificou o recebimento de tais recursos. No entanto, pela ausência de abertura de conta em instituição bancária oficial nos termos do art. 3º
inc II da RES. TSE 23.553/2017.
Diante do trânsito em julgado do processo que jugou não prestadas as contas, não cabe a relativização da coisa julgada diante da
apresentação extemporânea das contas. Portanto, a análise deve-se limitar à ratificação ou não da regularidade formal e verificação dos
critérios exigidos do art. 3º inc. do não recebimento de recursos do fundo partidário, nos termos do art. 83 inc V da RES. TSE 23.553/17.
A documentação juntada atendeu a regularidade exigida, não sendo identificada eventual existência de recursos de fontes vedadas; existência
de recursos de origem não identificada; ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e outras irregularidades de natureza grave. Assim, não estando em débito
para com a Justiça Eleitoral, devem ser levantadas as sanções aplicadas no processo 50-40.2018.6.21.0131 sem adentrar-se no mérito,
consoante o disposto no art. 83 da Resolução 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, declaro regularizadas as contas da DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PTB - ARARICÁ/RS, relativas ao pleito
2018, no processo PC 50-40.2018.6.21.0131 que julgou não prestadas as contas.
Diante da ausência de valores para recolhimento por parte da agremiação municipal e com vistas à regularização, art. 83 da Res. TSE n.
23.553/17, levanto a situação de inadimplência da agremiação no que se refere ao exercício 2017.
Comunique-se o levantamento das sanções aos órgãos estadual e nacional do DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PTB ARARICÁ/RS, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e ao Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada mais sendo requerido arquive-se com baixa
Sapiranga, 02 de outubro de 2019
FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ - Juiz Eleitoral da 131ª ZE
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169ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 169 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-47.2018.6.21.0169
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUIZ ELEITORAL: ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
PARTIDO(S) : PODE - PODEMOS - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS
RESPONSÁVEL(S) : SCHAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR E GISELDA ROSA DO NASCIMENTO SOARES
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de omissão no dever de prestar contas referentes às Eleições Gerais de 2018 do PODEMOS de Caxias do Sul/RS.
Transcorrido o prazo legal, sobreveio informação do Chefe de Cartório à Juíza Eleitoral que o partido e seus responsáveis não apresentaram
as contas, configurando, assim, a omissão (fl. 02).
Determinada a Citação do Partido, do Presidente e Tesoureira, foram cumpridos a Carta de Citação nº 07/2019, referente ao Partido, conforme
comprovante de fl. 19, o Mandado de Citação nº 216/2019, referente ao Presidente, conforme comprovante de fl. 36, e a Carta de Citação nº
34/2018, referente a Tesoureira, conforme comprovante de fl. 11, nos termos do art. 52, §6º, IV, da Resolução TSE nº 23.553/17 sobre a não
prestação de contas.
Após o transcurso do prazo, o órgão partidário e os responsáveis permaneceram silentes, conforme certidão de fl. 44.
Após consulta aos sistemas da Justiça Eleitoral, verificou-se que não foi encontrado nenhuma conta bancária tampouco não há registro de
extratos bancários emitidos em nome da agremiação partidária (fls. 41-42), bem como não houve repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário (fl. 43).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral, observa a regular tramitação do processo e, ao final, opinou pelo julgamento das contas
como não prestadas e pela aplicação das sanções legais (fl. 21).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Conforme se extrai da Resolução TSE 23.553/2017, é dever dos partidos políticos, em todas as esferas, ainda que não tenha havido
movimentação financeira, prestar contas à Justiça Eleitoral:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I – o candidato;
II – os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais
§ 11. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e o
candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução.
De acordo com os documentos trazidos aos autos, o Partido e os responsáveis, no caso o seu Presidente e a sua Tesoureira, conforme os
dados extraídos do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, foram regularmente Citados para apresentarem as contas,
no entanto, mantiveram a omissão.
Assim, 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. 77, inciso IV, "a", da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017, o qual regulamenta que:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
II – 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.
§ 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.
Dessa forma, ante a omissão na apresentação das contas, fica o órgão partidário municipal impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, bem como suspenso o registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada sua situação.
Em relação a suspensão do órgão partidário até a regularização das contas, imperioso consignar que o referido dispositivo encontra-se
suspenso, nos termos da decisão cautelar em decisão monocrática, na ADI nº 6.032/DF, de 06 de maio de 2019, proferida pelo Ministro Gilmar
Mendes, ad referendum do Plénário do STF, afastando a interpretação da norma que permita a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal que determine a aplicação automática, como consequencia de decisão que julta as contas como não
prestadas. Assim, necessário aguardar o julgamento definitivo para eficácia da sanção.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PODEMOS de Caxias do Sul/RS, na forma do art. 77, IV, “a”, da Resolução TSE n°
23.553/2017.
Determino:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto perdurar a omissão na apresentação das contas relativas às
eleições de 2018; e
II - a suspensão do registro do órgão municipal, com fundamento no art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, enquanto perdurar a
omissão na apresentação de contas relativas às eleições de 2018, ficando sua aplicação no aguardo do julgamento definitivo da ADI nº 6.032/
DF.
Publique-se.
Registre-se.
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Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se, através de ofício, os órgãos de direção nacional e estadual do partido acerca da perda do direito
ao recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto permanecer a omissão.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após, arquive-se.
Caxias do Sul, 03 de outubro de 2019
ÉMERSON JARDIM KAMINSKI
Juiz Eleitoral da 169ª ZE
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Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
19ª Zona Eleitoral
Código de
Classificação

Assunto / Documento

Data -limite*

Observação - Justificativa

Quantidade

6000-2

Termo de transferência interna de bem patrimonial

2016

Descarte permitido pela Regra R12

16

6000-2

Termo de responsabilidade anual de bens patrimoniais

2016

Descarte permitido pela Regra R12

01

6000-1.02

Documento referente a postagem de correspondência,
material e patrimônio

2015 a 2016

Descarte permitido pela Regra R12

81

6000-7.01

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

2011 a 2012

Descarte permitido pela Regra R04

144

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais (PETEs)

2012 a Abril de 2014

Descarte permitido pela Regra R9

1850

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2012 a Novembro 2013 Descarte permitido pela Regra R9

1850

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

6000-7.01

Requerimentos de Justificativa Eleitoral submetidos à
análise de juízo e deferido

6000-7.03

Recibo de entrega de vale-alimentação

6000-7.03

2011 a 2013

Descarte permitido pela Regra R9

361

2012

Descarte permitido pela Regra R12

862

2006 e 2008

Descarte permitido pela Regra R23

186

Recibo de entrega de convocação de mesários

2012

Descarte permitido pela Regra R21

395

6000-7.04

Caderno de folha de votação

2010

Descarte permitido pela Regra R22

142

6000-7.05

Boletim de urna, boletim de justificativa eleitoral e
zerésima

2014

Descarte permitido pela Regra R21

927

*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação

Encruzilhada do Sul, 27 de setembro de 2019.
Sérgio Kowalczuk,
Chefe de Cartório

Processo

Documento

Proc 0007226-21.6.21.8110 - 0162434

LISTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS – DESCARTE 2019
Regra de

Cód. de

Documentos

Data (ano)

Qtidade

eliminação

classificação

R 09

6000-7.01

PETEs

2013

4.026

R 09

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa

2013

1.267

R 09

6000-7.01

Decl. Insuficiência

2013

127

R 09

6000-7.01

RAEs

2013

3.052

R 23

6000-7.03

Recibo de entrega vale-alimentação

2008

229

R 12

6000-7.04

Req. Justificativa Eleitoral (urna)

2016

13.299

R 21

6000-7.05

Boletim de urna +

2014

2.152

R 22

6000-7.04

Cadernos de folha de votação

2010

7.771

R 17

6000-7.04

Comprovante de comparecimento (destacado da fl. de votação)

2014

29.646

R 21

6000-7.03

Recibo de entrega de convocação de mesários

2014

916

R 21

6000-7.03

Lista de presença a reunião mesários/sec. Prédios/auxiliares

2014

31

de Justificativas + Zerésimas

Tramandaí, 28 de agosto de 2019.
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