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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Acórdãos
PROCESSO 0603134-65.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603134-65.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA DA GRACA SESTERHEIM HEURICH DEPUTADO ESTADUAL, MARIA DA GRACA SESTERHEIM
HEURICH
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DOAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO. PERCENTUAL
EXPRESSIVO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.
1. Realizado depósito em dinheiro na conta bancária de campanha, cujo valor ultrapassou o limite diário para depósitos em espécie,
contrariando a previsão contida no art. 22, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.553/17. O referido dispositivo estabelece que as doações
financeiras efetuadas por pessoas físicas, acima de R$ 1.064,10, devem ser feitas mediante transferência eletrônica. Não obstante tenha sido
identificado no extrato bancário pelo CPF, a forma escolhida pelo doador impossibilita o cruzamento de informações com o sistema financeiro
nacional, obstando a aferição da exata origem da receita.
2. Irregularidade que representa 36,95% dos recursos auferidos pela prestadora. Comprometida a transparência e a regularidade das contas,
impondo a reprovação da contabilidade e o recolhimento da quantia não identificada ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 34, § 6º, da
norma de regência.
3. Desaprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, desaprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602928-51.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602928-51.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RICARDO WAGNER DEPUTADO FEDERAL, RICARDO WAGNER
Advogado do(a) REQUERENTE: TARSIS PAULO ALVES DORNELLES - RS49816
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. DOAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS DE FORMA DISTINTA DA OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL
INEXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Realizados depósitos em dinheiro na conta bancária de campanha do candidato, cujo valor ultrapassou o limite diário para depósitos em
espécie, contrariando a previsão contida no art. 22, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.553/17. O referido dispositivo estabelece que as
doações financeiras efetuadas por pessoas físicas, acima de R$ 1.064,10, devem ser feitas mediante transferência eletrônica. Montante
recolhido ao erário posteriormente à emissão do parecer técnico conclusivo. Circunstância que afasta o recolhimento do valor indevido ao
erário.
2. Irregularidade que representa 0,5% dos recursos auferidos pelo prestador. Aplicação dos postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
3. Aprovação com ressalvas.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602295-40.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602295-40.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANO MARQUES DA ROSA DEPUTADO FEDERAL, LUCIANO MARQUES DA ROSA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES 2018.
DOAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS DE FORMA DISTINTA DA OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. MONTANTE EXPRESSIVO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO.
1. Depósitos sucessivos em dinheiro, procedentes de pessoa física, cujo valor ultrapassou o limite diário para depósitos em espécie,
contrariando a previsão contida no art. 22, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.553/17. O referido dispositivo estabelece que as doações
financeiras por pessoas físicas, acima de R$ 1.064,10, sejam efetuadas mediante transferência eletrônica. As doações sucessivas, realizadas
por um mesmo doador em uma mesma data, devem ser somadas para aferição do limite.
2. Emissão de notas fiscais contra o CNPJ do candidato sem o correspondente registro de tais despesas na prestação de contas, em
desacordo com o art. 56, inc. I, al. ¿g¿, da Resolução TSE N. 23.553/17. Quantias consideradas como de origem não conhecida, por falta de
identificação do doador, nos termos do art. 34, § 1º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.553/17.
3. Falhas que representam 38,8% da receita declarada pelo prestador, impondo-se a desaprovação das contas e o recolhimento do montante
impugnado ao Tesouro Nacional.
4. Desaprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, desaprovaram as contas nos termos do voto do relator.
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PROCESSO 0600324-83.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600324-83.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JORGE LUIZ CUTY DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, JORGE LUIZ CUTY DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ SIVIERO - RS048760
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602068-50.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602068-50.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARIA DE LOURDES CHRISTOVAO DEPUTADO ESTADUAL, MARIA DE LOURDES CHRISTOVAO
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIEL SEBOLT QUEVEDO - RS54946
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602847-05.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602847-05.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANDREA SPENCER DA FONTOURA DEPUTADO FEDERAL, ANDREA SPENCER DA FONTOURA
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA SANTOS DA COSTA - RS107863, JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, FERNANDA VIEIRA
CRUZ - RS101800
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Despachos
PROCESSO 0603334-72.2018.6.21.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603334-72.2018.6.21.0000 - Novo Hamburgo - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR:
REPRESENTANTE: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
REPRESENTADO: ISSUR ISRAEL KOCH
Advogados do(a) REPRESENTADO: PAULO CESAR MARCO JUNIOR - RS69923, LUIS FERNANDO TRIEWEILER JUNIOR - RS77621,
DIMITRI CRISTIANO BEHREND - RS108861, GUSTAVO LUIS LUCKMANN - RS34693
Vistos, etc.
Trata-se de representação na qual Issur Israel Koch restou condenado ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) nos termos do § 2º do artigo 57-C da Lei n, 9.504/97. O processo transitou em julgado no dia 31.10.18, conforme ID n. 229783.
O representado foi intimado, via mural eletrônico, em 05.11.18, ID n. 266983, para pagamento em 30 (trinta) dias. Em 04.12.18, a pedido, foi
certificado o encaminhamento da GRU correspondente para o e-mail do representado, de acordo com o ID n. 1266483.
Na data de 15.01.19, ante ausência de manifestação do representado acerca do pagamento ou pedido de parcelamento, foi determinado o
registro da multa em livro próprio, a confecção de termo de inscrição de multa eleitoral e a extração de cópias para envio à Procuradoria da
Fazenda Nacional ¿ PFN para fins de cobrança do débito.
O expediente com as pertinentes cópias dos autos, protocolo TRE/RS n. 1.786/2019, foi encaminhado no dia 29/01/19 ao Órgão Fazendário
(ID n. 1790583).
Aporta, agora, ID n. 4421633 e ID n. 4430733, peticionamentos requerendo a juntada da guia de recolhimento e do comprovante do
pagamento, efetivado tempestivamente em 05/12/18.
Decido.
Ante a comprovada satisfação do débito, declaro extinta dívida de Issur Israel Koch nos autos da presente representação.
Providenciem-se as anotações pertinentes junto à Zona Eleitoral do domicílio do eleitor.
Comunique-se à Procuradoria da Fazenda Nacional.
Publique-se.
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Após, arquive-se os autos.
Porto Alegre, 10 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO 0600783-85.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600783-85.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO DEPUTADO FEDERAL, ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX FABIANE SILVEIRA MENEZES - RS095247
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO, candidato a DEPUTADO FEDERAL, autuada na classe PC nº
0600783-85.2019.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 10 de outubro de 2019.
BIANCA MARINI CARDOSO
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS
PROCESSO 0600790-77.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600790-77.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ADILSON RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL, ADILSON RODRIGUES
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664, MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS25419, OLDEMAR JOSE
MENEGHINI BUENO - RS30847, EDSON LUIS KOSSMANN - RS47301
EDITAL
Faço público, nos termos e para os efeitos do artigo 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17, que foi recebida neste Tribunal a prestação de
contas relativa às eleições de 2018 de ADILSON RODRIGUES, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, autuada na classe PC nº 060079077.2019.6.21.0000. A contar da publicação do presente edital, inicia o prazo de 3 (três) dias para que qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado apresente impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Secretaria Judiciária, Tribunal Regional Eleitoral do RS.
Porto Alegre, 10 de outubro de 2019.
BIANCA MARINI CARDOSO
Seção de Procedimentos Específicos e Partidários
Coordenadoria de Registros, Informações Processuais e Partidárias
Secretaria Judiciária - TRE-RS

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 3-65.2017.6.21.0001
REPRESENTAÇÃO - Transgressões Eleitorais - Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - PEDIDO DE
CASSAÇÃO DE DIPLOMA
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
REPRESENTANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : WAMBERT GOMES DI LORENZO (ADV(S) WAMBERT GOMES DI LORENZO-OAB 53556)
Baixa e arquivo.
Porto Alegre, 10 de outubro de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE
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4ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-83.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Espumoso
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) RÉGIUS STRELOW COLOSSI-OAB 67714)
RESPONSÁVEL(S) : EVERTON TADEU MEDEIROS ALMEIDA, JOÃO ROBERTO ROTTA VOGEL, LEOBERTO COMIN E DILSO DOLCI
(ADV(S) RÉGIUS STRELOW COLOSSI-OAB 67714)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas Anual do Progressistas (PP) de Espumoso/RS, relativa ao exercício de 2018, em cumprimento ao disposto
no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.546/17.
O Partido não prestou as contas no prazo previsto no art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. Nos termos do art. 30 da referida Resolução,
foram expedidas as Cartas de Notificação n. 42/2019 e 43/2019 (fls. 07/08) e o Mandado de Citação n. 015/2019 (fl. 13). Após devidamente
citados, o Partido apresentou as contas em 29/07/2019 (fls. 15/63).
Foi publicado o Edital n.º 021/2019 (fl. 64) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 01 de agosto de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 73).
Foi expedido o Exame Preliminar (fl. 74), uma vez que não presentes todas as peças de apresentação obrigatória no processo de Prestação
de Contas.
O partido foi intimado a se manifestar à fl. 76 e apresentou petição juntando documentos às fls. 78/81.
A unidade técnica, após realizar a análise técnica das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o relatório de Exame
da Prestação de Contas (fls. 83/87), no qual informou não haver impropriedades ou irregularidades na Prestação de Contas.
Foi emitido o Parecer Conclusivo (fl. 88), manifestando-se a Unidade Técnica pela regularidade das contas. Por seu turno, o Ministério Público
Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. 90).
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as contas partidárias anuais do PROGRESSISTAS (PP) de Espumoso/RS, referentes ao exercício 2018. Foi publicado o
Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A unidade técnica, em sua análise, não constatou
irregularidades e/ou impropriedades, formulando sua manifestação pela aprovação das contas, já que em conformidade com a legislação
vigente.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.546/17.
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
Nesse contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a
medida que se impõe.
Assim, considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as
contas apresentadas não possuem irregularidades e/ou impropriedades, julgo PRESTADAS E APROVADAS, na integralidade, as contas
apresentadas pelo PROGRESSISTAS (PP) de Espumoso/RS, referentes ao Exercício de 2018, forte no art. 46, I, da Resolução TSE
23.546/2017.
Publique-se no DEJERS.
Registre-se.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.
Considerando a inexistência de sanção ou penalidade aplicada ao Diretório Municipal do Partido, desnecessária a notificação dos diretórios
Estadual do Rio Grande do Sul e Nacional do teor da decisão, nos termos do art. 60, I, "a" da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após cumpridas todas as diligências, arquive-se.
Cumpra-se.
Espumoso, 11 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-98.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tapera
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS PEREIRA THEODORO E LEDA MARIA MACHIAVELLI PAULUS
Vistos.
Trata-se de processo referente à Omissão no dever de prestar contas do Partido dos Trabalhadores (PT) de Tapera/RS, referente ao Exercício
Financeiro de 2018.
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Foi expedida Informação pela Unidade Técnica da Justiça Eleitoral (fls. 29/34), nos termos do art. 30, IV da Resolução TSE n. 23.546/2017,
opinando que as contas fossem julgadas não prestadas.
Os autos foram com vistas ao Ministério Público Eleitoral, que também se manifestou no sentido de julgamento de Contas Não Prestadas (fl.
36).
Posto isso, nos termos do art. 30, IV, "e" da Resolução TSE n. 23.546/2017, ficam INTIMADAS as partes para se manifestarem sobre as
informações e documentos apresentados no processo, no prazo de três dias.
Após, voltem conclusos para sentença.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 11 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-17.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/RS
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO PEREIRA DOS SANTOS E FÁBIO LUIZ HEFLER (ADV(S) JACKELINI ADRIANI VIZZOTTO BERTOLDI-OAB
59635)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas do Partido Dos Trabalhadores (PT) de Alto Alegre/RS, referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Foi expedido o Parecer Conclusivo de fls. 83/84, concluindo a Unidade Técnica pela desaprovação das contas, tendo em vista as
irregularidades identificadas.
Por sua vez, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral, à fl. 86, também pela desaprovação das contas.
Diante das irregulariades constatadas e parecer emitido tanto pela Unidade Técnica quanto pelo Ministério Público Eleitoral, necessária a
aplicação do art. 38 da Res. 23.546/2017:
Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade técnica ou no
parecer oferecido pelo MPE, o juiz ou relator deve determinar a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus
advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Posto isso, fica o Diretório Municipal do Partido Dos Trabalhadores (PT) de Alto Alegre/RS e seus responsáveis INTIMADOS a se manifestar
quanto às irregularidades apontadas pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos
do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017, oferecendo defesa e requerendo provas que entender relevantes, sob pena de preclusão.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 11 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 309/2019 - 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: EE - 63-25.2019.6.21.0015
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DE TERCEIROS - Execução de Julgado - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
EMBARGANTE: ILVO DOS SANTOS (Adv(s) Rafael Sant'anna De Moraes-OAB 39038)
EMBARGADO: UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Intime-se o embargante para emendar a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, adequando o pedido final à situação fática, uma vez que não há,
até o momento, penhora efetuada sobre o veículo Fiat/UNO VIVACE 1.0, placas ISK2597, ano 2011/modelo 2012, cor cinza, e sim, restrição
de transferência .
Carazinho, 09 de outubro de 2019.
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 308/2019 - 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: EE - 62-40.2019.6.21.0015
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DE TERCEIROS - Execução de Julgado - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
EMBARGANTE : NARA REJANE PACHECO DA SILVA BUENO (Adv(s) Rafael Sant'anna De Moraes-OAB/RS 39.038)
EMBARGADO: UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Intime-se a embargante para emendar a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, adequando o pedido à situação fática, uma vez que não há, até o
momento, penhora efetuada sobre o veículo GM/CELTA 29 SPIRIT, placas HEA8998, ano 2006/modelo 2007, cor branca, e sim, restrição de
transferência .
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Carazinho, 09 de outubro de 2019.
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE

21ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 21ªZE/RS
Processo Ação Penal n. 59-04.2018.6.21.0021
Assunto: Ação Penal – Crimes Eleitorais
PARTES E ADVOGADOS:
Autor(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réus(s): PATRICIO DA CUNHA CABRAL (Adv(s) Joice Lopes Teixeira Bender-OAB/RS 18.894)
De ordem da Dra. Débora Gerhardt de Marque, Exma. Juíza da 21ª ZE, INTIMO as partes da audiência de interrogatório do réu a realizar-se
dia 21 de outubro de 2019 às 11 horas na Sala de Audiência da 1ª Vara Judicial do Foro da Comarca de Estrela.
Estrela, 10 de outubro de 2019.
Sandro Saralegui Ferrari,
Chefe do Cartório da 21ª ZE

Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Entre os dias dois e doze de julho do ano de dois mil e dezenove, a 21ª Zona Eleitoral de Estrela, de acordo com o Edital de Eliminação de
Documentos n. 007/2019 publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul na p. 12, edição n. 38 de
28/02/2019, procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Debora Gerhardt de Marque
Juíza Eleitoral da 21ª ZE

29ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 166/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-58.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PROGRESSISTAS LAJEADO/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS- LAJEADO/RS (ADV(S) NATANAEL DOS SANTOS-OAB 73804)
RESPONSÁVEL(S) : ELIANA AHLERT HEBERLE E SEDINEI ZEN (ADV(S) NATANAEL DOS SANTOS-OAB 73804)
Vistos.
O Parecer Conclusivo aponta a ocorrência de irregularidade nas contas (fls. 69-70), havendo ainda, parecer do Ministério Público Eleitoral pela
desaprovação das mesmas (fl. 72).
Dessa forma, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa dos 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 (art. 38 da Resolução 23.546/2017).
Diligências legais.
Lajeado, 10 de outubro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 167/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-30.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PSB - SÉRIO/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sério
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SÉRIO/RS (ADV(S) DIANE CRISTINA CAPOANI-OAB 110651)
RESPONSÁVEL(S) : IVAN LUIS HENZ E CARLOS HENRIQUE BRANDT (ADV(S) DIANE CRISTINA CAPOANI-OAB 110651)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de Sério, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas tempestivamente, em 29/04/2019.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS – DEJERS (fl. 50), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 53.
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Intimado a apresentar documentação no prazo de 20 (vinte) dias, após Exame Preliminar emitido pela Unidade Técnica, o partido anexou
comprovantes, conforme verificado às fls. 68 e 69.
Às fl. 70 e 71, a Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias emitiu relatório para a expedição de diligências, solicitando a
intimação do órgão partidário e responsáveis para manifestação em relação ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias.
Intimados o órgão partidário e responsáveis (fl. 76), os mesmos permaneceram inertes, conforme verificado à certidão de fl. 78.
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica, às fls. 79/80, concluindo pela aprovação com ressalvas das contas.
Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral, à fl. 82, se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas.
Aberta vista às partes, para a apresentação de alegações finais, transcorreu o prazo de 03 (três) dias sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. Decido.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas.
Da análise dos autos, verificam-se duas falhas: a primeira, referente à emissão dos Recibos de Doação nºs 011 e 012, uma vez que as
doações foram realizadas em 12/01/2018 e 14/12/2018, respectivamente, e a requisição dos recibos se deu apenas em 26/04/2019,
contrariando ao disposto no art. 11, § 7º da Resolução 23.546/2017. Outa incorreção apontada tem relação à inconsistência entre a
identificação descrita no Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas e os créditos identificados nos extratos bancários. Entretanto,
apesar dos erros retratados, considerando as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, que relatam a inexistência
de irregularidades que possam comprometer a confiabilidade e a consistência das contas, aliado ao fato de que as impropriedades detectadas
não importam prejuízo substancial à análise financeira da prestação das contas, a aprovação com ressalvas é a medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do município de SÉRIO/RS,
relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/1995, e do art. 46, inc. II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os
fundamentos declinados.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.
Lajeado, 10 de outubro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 168/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-36.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - INTEMPESTIVA - PSD - CRUZEIRO DO
SUL/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruzeiro do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - CRUZEIRO DO SUL/RS (ADV(S) FERNANDA GOERCK-OAB 70266)
RESPONSÁVEL(S) : DANIEL DULLIUS E ROSANA DULLIUS (ADV(S) FERNANDA GOERCK-OAB 70266)
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, referente ao exercício de 2018, do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD de Cruzeiro do Sul/RS.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em 23/08/2019,
Publicado edital (fl. 52), não houve impugnação à presente declaração, conforme certidão de fl. 53.
Analisadas as contas pela Unidade Técnica (fl.54), foi emitida manifestação informando que os documentos apresentados refletem o teor da
declaração apresentada.
No mesmo sentido, o entendimento do Ministério Público Eleitoral, conforme verificado à fl.56.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Verifica-se que a prestação de contas, em que pese apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é regular, pois não foi
constatada a existência de movimentação financeira, tampouco de emissão de recibos de doação e recebimento de recursos do Fundo
Partidário. Ademais, houve manifestação favorável à aprovação por parte da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
O artigo 45, VIII, "a", da Resolução 23.546/2017, assim dispõe:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a
autoridade judiciária determina, sucessivamente:[...]VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:a) na hipótese de,
concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da
análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;"
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Portanto, nos termos do dispositivo acima mencionado, estando regulares as contas, apesar de intempestivas, cabe a sua aprovação, com a
ressalva da intempestividade, sendo esta relevante quanto à deficiência da organização partidária, mas não suficiente para ensejar a sua
desaprovação, com as consequências dela decorrentes.
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, julgando para todos os efeitos como PRESTADAS e APROVADAS as contas
referentes ao exercício 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do Município de CRUZEIRO DO SUL/RS, com fundamento no art.
45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Lajeado, 10 de outubro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 169/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-87.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - OMISSÃO - PT - MARQUES DE
SOUZA/RS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marques de Souza
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- MARQUES DE SOUZA/RS
RESPONSÁVEL(S) : LUCAS STOLL E SERGIO JOSSEMAR RODRIGUES DE FREITAS
Vistos.
Trata-se de analisar a omissão do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de Marques de Souza/RS em submeter as suas
contas anuais, exercício 2018, ao julgamento da Justiça Eleitoral.
Esgotado o prazo para a apresentação das contas, o cartório notificou o presidente e o tesoureiro do partido à época do exercício financeiro
em análise, além da direção estadual do partido, tendo em vista que a direção municipal não estava vigente, conforme verificado à fl. 05,
porém os mesmos permaneceram inertes, não apresentando as contas no prazo das 72 (setenta e duas) horas que lhes foi concedido.
Recebida a informação acima exposta, houve determinação do Juízo Eleitoral (despacho exarado em 11/06/2019, fl. 07) para: a imediata
suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário; a autuação da Informação na classe processual de prestação de contas, em nome do
órgão partidário e responsáveis; o registro no sistema SICO; e notificação das partes faltantes de acordo com o artigo 202 da CNJE.
Emitida certidão à fl. 09, informando que foram encaminhados os ofícios aos diretórios Nacional e Estadual, para suspensão do recebimento
de novas cotas do fundo partidário.
Já à fl. 28, juntada Informação de que não houve registro de movimentação financeira nem de emissão de Recibos Anuais registrados pelo
Tribunal Superior Eleitoral, tampouco doações ou recebimento de recursos do fundo partidário.
Por conseguinte, à fl. 30, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
Aberta a vista dos autos aos interessados no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 30, inc. IV, alínea "e", da Resolução TSE nº
23.546/2017, transcorreu o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de fl. 45.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
O Partido e seus responsáveis foram devidamente notificados para apresentar as contas ou justificar a omissão, deixando decorrer o prazo
legal, in albis, sem adotar os procedimentos legais cabíveis. A documentação acostada aos autos demonstra a aparente inexistência de
movimentação de recursos financeiros pela agremiação partidária.
A Lei 9.096/95 e a Resolução 23.546/2017 tornam a prestação de contas anual obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art. 28, § 2º da
Resolução TSE n. 23.546/2017).
No caso em tela, mesmo devidamente cientificados de seu dever de apresentar as contas, o Partido Político e seus responsáveis mantiveramse inertes, razão pela qual mostra-se imperioso o julgamento das contas como não prestadas.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT do Município de MARQUES DE
SOUZA/RS, referente ao exercício de 2018, com base no artigo 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução 23.546/2017.
Mantenho a decisão da fl.07, e determino a perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão.
Deixo de determinar a suspensão do registro do órgão partidário, conforme previsto no art. 48, §2º da Res.-TSE n.º 23.546/2012017, tendo em
vista decisão da Exma. Desembargadora Presidente do TRE/RS de acolher determinação do STF na ADI n. 6032, a qual afasta "qualquer
interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de
forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser
aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos da Lei
9.96/1995”.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, comunique-se os diretórios nacional e estadual acerca da omissão na apresentação das contas, conforme
dispõem os artigos 48 e 60, inciso I, alínea "a" da Resolução 23.546/2017, e registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Oportunamente, arquive-se.
Lajeado, 10 de outubro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-24.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - MDB - FORQUETINHA/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Forquetinha
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - FORQUETINHA/RS (ADV(S) VANDERLEI ANDRÉ SONTAG-OAB
85244)
RESPONSÁVEL(S) : DECIO BERGMANN E JADIR ARI BRASS (ADV(S) VANDERLEI ANDRÉ SONTAG-OAB 85244)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro – MDB do município de Forquetinha, referente ao exercício de
2018.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas tempestivamente, em 30/04/2019.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS – DEJERS (fl. 53), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 56.
Às fl. 69/71, a Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias emitiu relatório para a expedição de diligências, solicitando a
intimação do o órgão partidário e responsáveis para manifestação em relação ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias.
Intimados o órgão partidário e responsáveis (fl. 76), os mesmos apresentaram requerimento, conforme verificado à fl. 77.
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica, às fls. 78/80, concluindo pela desaprovação das contas.
Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral, à fl. 82, se manifestou pela desaprovação das contas.
Intimados para oferecimento de defesa e produção de provas, o partido e os responsáveis não se manifestaram (fl.93).
Intimadas as partes para apresentação de alegações finais, não houve manifestação (fl.98).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. Decido.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas.
Da análise dos autos, especialmente do Parecer Conclusivo, verifica-se a existência do recebimento de recursos financeiros provenientes de
fonte vedada, totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A referida quantia tem, segundo informações da Unidade Técnica, origem em
12 (doze) contribuições de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) efetuadas por Renata Zamboni, ocupante do Cargo em Comissionamento pela
Coordenação de Trabalhos como Educadora Infantil no município de Lajeado/RS.
O artigo 31 da Lei dos Partidos Políticos aponta, como fonte vedada, a autoridade pública:
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável
em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
(...)
V - pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário,
ressalvados os filiados a partido político.
No mesmo sentido a Resolução do TSE nº 23.546/2017, que cuida das prestações de contas partidárias do exercício 2018:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – origem estrangeira;
II – entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
III – pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão;
IV – autoridades públicas; (…)
E a própria Resolução nº 23.546/2017 do TSE, em seu artigo 12, § 1.º, traz o conceito de autoridade:
Consideram-se autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de
livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político.
Logo, detentores de cargos demissíveis ad nutum e que ostentam a condição de autoridade definida pela legislação, como no caso da Sra.
Renata Zamboni, estão impossibilitados de doar às agremiações partidárias, quando não filiados, como é o caso da autoridade doadora,
conforme certidão da fl.68, sob pena de se reputar ilícitos tais recursos.
Cabe destacar que a agremiação partidária não realizou o recolhimento ao Tesouro Nacional, em desobediência ao expresso no artigo 14, §
3º, da Resolução TSE 23546/2017.
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta Resolução sujeitará o órgão partidário a recolher o montante
ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta Resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
(..)
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização constitui irregularidade grave a ser apreciada no
julgamento das contas.
Por fim, em face do disposto nos artigos 37, "caput", da lei nº 9.096/95 e 49 da Resolução TSE nº 23.546/2017, deve-se proceder a devolução
dos valores irregulares.
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Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas partidárias relativas ao exercício de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de
Forquetinha – RS, nos termos do artigo 46, inciso III, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, determinando:
a) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 300,00 (trezentos e reais), acrescido de 10% (dez por cento), resultando o valor total de
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), devidamente atualizado, desde a ocorrência do fato gerador (data da última contribuição), nos termos do
art. 49, "caput", da Resolução TSE n. 23.546/2017;
b) a suspensão da distribuição de novas cotas do fundo partidário ao Movimento Democrático Brasileiro de Forquetinha - RS, pelo prazo de
01 (um) ano, a contar do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 47, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se
Registre-se
Intimem-se
Com o trânsito em julgado, intime-se o partido para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento do valor determinado ao Tesouro
Nacional, por Guia de Recolhimento da União – GRU, nos termos do art. 60, inciso I, alínea “b”, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e
comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul desta decisão, bem como aos diretórios
nacional e regional do referido partido para que se abstenham de distribuir as cotas do Fundo Partidário, nos termos do art. 47, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Não havendo o pagamento, adotem-se as medidas necessárias para execução do valor devido.
Após, arquivem-se os autos.
Lajeado, 10 de outubro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 171/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-46.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PDT - LAJEADO/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA- LAJEADO/RS (ADV(S) JOICE LOPES TEIXEIRA BENDER-OAB 18894)
RESPONSÁVEL(S) : RENATO WORM E JOICE LOPES TEIXEIRA BENDER (ADV(S) JOICE LOPES TEIXEIRA BENDER-OAB 18894)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista – PDT do município de Lajeado, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas tempestivamente, em 22/03/2019.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS – DEJERS (fl. 69), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 72.
Intimado a apresentar documentação no prazo de 20 (vinte) dias, após Exame Preliminar emitido pela Unidade Técnica, o partido anexou
certidão, conforme verificado à fl. 85.
Às fl. 89/91, a Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias emitiu relatório para a expedição de diligências, solicitando a
intimação do órgão partidário e responsáveis para manifestação em relação ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias.
Intimados o órgão partidário e responsáveis (fl. 95), os mesmos permaneceram inertes, conforme verificado à certidão de fl. 97.
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica, às fls. 98/100, concluindo pela desaprovação das contas.
Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral, à fl. 102, se manifestou pela desaprovação das contas.
Intimados para oferecimento de defesa e produção de provas, o partido e os responsáveis não se manifestaram (fl. 113).
Intimadas as partes para apresentação de alegações finais, não houve manifestação (fl.118).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. Decido.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas.
Da análise dos autos, especialmente do parecer conclusivo, de fls. 89/91, verifica-se a existência do recebimento de recursos financeiros
provenientes de fonte vedada, num montante de R$ 60,00 (sessenta reais), relativos ao depósito da Sra. Jurema Dalpian Marques, na
condição de autoridade, pois exercendo a função de Diretora Parlamentar na Câmara de Vereadores de Lajeado.
O artigo 31 da Lei dos Partidos Políticos aponta, como fonte vedada, a autoridade pública:
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável
em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
...
V - pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário,
ressalvados os filiados a partido político.
No mesmo sentido a Resolução do TSE nº 23.546/2017, que cuida das prestações de contas partidárias do exercício 2018:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – origem estrangeira;
II – entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
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III – pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão;
IV – autoridades públicas; (…)
E a própria Resolução nº 23.546/2017 do TSE, em seu artigo 12, § 1.º, traz o conceito de autoridade:
Consideram-se autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de
livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político.
Logo, detentores de cargos demissíveis ad nutum e que ostentam a condição de autoridade definida pela legislação, como no caso da Sra.
Jurema Dalpian Marques, estão impossibilitados de doar às agremiações partidárias, quando não filiados, como é o caso da autoridade
doadora, conforme certidão da fl.88, sob pena de se reputar ilícitos tais recursos.
Cabe destacar que a agremiação partidária não realizou o recolhimento ao Tesouro Nacional, em desobediência ao expresso no artigo 14, §
3º, da Resolução TSE 23546/2017.
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta Resolução sujeitará o órgão partidário a recolher o montante
ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta Resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
(..)
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização constitui irregularidade grave a ser apreciada no
julgamento das contas.
Por fim, em face do disposto nos artigos 37, "caput", da lei nº 9.096/95 e 49 da Resolução TSE nº 23.546/2017, deve-se proceder a devolução
dos valores irregulares.
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas partidárias relativas ao exercício de 2018 do Partido Democrático Trabalhista - PDT de
Lajeado – RS, nos termos do artigo 46, inciso III, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, determinando:
a) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 60,00 (sessenta reais), devidamente atualizado, desde a ocorrência do fato gerador,
recebidos de fonte vedada, nos termos do art. 49, "caput", da Resolução TSE n. 23.546/2017;
b) a suspensão da distribuição de novas cotas do fundo partidário ao Partido Democrático Trabalhista de Lajeado - RS, pelo prazo de 03 (três)
meses, a contar do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 47, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, intime-se o partido para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento do valor determinado ao Tesouro
Nacional, por Guia de Recolhimento da União – GRU, nos termos do art. 60, inciso I, alínea “b”, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e
comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul desta decisão, bem como aos diretórios
nacional e regional do referido partido para que se abstenham de distribuir as cotas do Fundo Partidário, nos termos do art. 47, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Não havendo o pagamento, adotem-se as medidas necessárias para execução do valor devido.
Após, arquivem-se os autos.
Lajeado, 10 de outubro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 172/2019 - 29 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-23.2019.6.21.0029
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PTB - LAJEADO/RS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado
JUIZ ELEITORAL: MARCELO DA SILVA CARVALHO
PARTIDO(S) : PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - LAJEADO/RS (ADV(S) JULIANA BAIOCCO NASCIMENTO-OAB 79146)
RESPONSÁVEL(S) : GUSTAVO FABRIM TEIXEIRA DA SILVA, GERSON ALOISIO BARCHERT E JAIR SOLIMAR PADIA (ADV(S) JULIANA
BAIOCCO NASCIMENTO-OAB 79146)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB do município de Lajeado, referente ao exercício de 2018.
O órgão partidário apresentou sua prestação de contas tempestivamente, em 30/04/2019.
Publicada a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, por meio do Edital nº 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do RS – DEJERS (fl. 51), transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme certidão de fl. 54.
Às fl. 61/63, a Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias emitiu relatório para a expedição de diligências, solicitando a
intimação do órgão partidário e responsáveis para manifestação em relação ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias.
Intimados o órgão partidário e responsáveis (fl. 68), os mesmos permaneceram inertes, conforme verificado à certidão de fl. 69.
Sobreveio Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica, às fls. 71/74, concluindo pela desaprovação das contas.
Da mesma forma, o Ministério Público Eleitoral, à fl. 76, se manifestou pela desaprovação das contas.
Intimados para oferecimento de defesa e produção de provas, o partido e os responsáveis não se manifestaram (fl. 87).
Intimadas as partes para apresentação de alegações finais, não houve manifestação (fl.92).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório. Decido.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de
contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O objetivo do processo das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das despesas (Lei n.º
9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame, relativo ao exercício de 2018.
Por sua vez, o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas.
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Na prestação de contas ora em análise, foi observado que a conta bancária Outros Recursos é a mesma que o partido utilizou na prestação de
contas eleitoral, referente às eleições de 2018, contrariando ao disposto nos artigos 6º e 8º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas
de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º; e
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 7º).
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º. [...] (grifei)
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual ou distrital, municipal e
zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 1º).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por
depósito bancário diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 3º).
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta "Doações para Campanha" ou na conta "Outros Recursos", conforme sua
destinação, sendo admitida a efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte ou o CNPJ, no
caso de partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente identificado.
§ 3º Em ano eleitoral, os partidos políticos podem aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recursos financeiros recebidos de
pessoas físicas, observando-se o disposto nos arts. 23, § 1º, e 24 da Lei nº 9.504/1997 e os critérios definidos pelos respectivos
órgãos de direção e pelas normas estatutárias (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 5º).
§ 4º Para efeito do disposto no § 3º, a utilização ou distribuição de recursos financeiros recebidos de pessoas físicas em benefício de
campanhas eleitorais deve observar as seguintes regras:
I - os valores decorrentes de doações recebidas pelo órgão partidário que forem destinados, total ou parcialmente, à utilização em
campanha eleitoral devem ser previamente transferidos para a conta bancária de que trata o inciso II do art. 6º "Doações para
Campanha" , com o necessário registro que permita a clara identificação da origem dos valores e do doador originário (STF, ADI nº
5.394); [...] (grifei)
Outra irregularidade apontada na presente prestação de contas é encontrada no Demonstrativo de Receitas e Gastos, onde existe despesa
eleitoral no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) que foi doada à candidato à deputado federal, entretanto, o referido valor foi depositado, por
cheque, sem passar pela conta "Doações para Campanha", não constando na prestação de contas eleitoral.
Da mesma forma, as despesas eleitorais nos valores de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), referentes a serviços contábeis
e de consultoria jurídica, respectivamente, deveriam ter sido pagas pela conta "Doações de Campanha", uma vez que foram registradas na
prestação de Contas Eleitorais do partido.
Por fim, após análise dos extratos bancários, constatada a entrada de recursos financeiros de origem não identificada, totalizando o valor
de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais).
No que tange ao parágrafo anterior, ou seja, ao recebimento de recursos de origem não identificada, assim estabelece o art. 13 da Resolução
TSE nº 23.546/2017: no tocante ao recebimento de recursos de origem não identificada pelos partidos políticos.
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não
identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de
partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado; e
III – o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade. (grifei)
Cumpre referir ainda que, uma vez identificado o recebimento de recursos de origem não identificada, é necessário seu recolhimento ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), o que não foi feito pelo partido. Nesse sentido, preceitua o art. 14 da
Resolução TSE nº 23.546/2017:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeita o órgão partidário a recolher o
montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à
efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador
originário.
§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas que não tenham sido estornados no
prazo previsto no § 5º do art. 11, os quais devem, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
§ 2º No caso das doações estimáveis em dinheiro por meio de doação ou cessão temporária de bem que não seja do patrimônio do doador
identificado, ou do recebimento de serviços que não sejam produto da atividade do doador, as consequências são apuradas e decididas no
momento do julgamento da prestação de contas.
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização constitui irregularidade grave a ser
apreciada no julgamento das contas.
[...] (grifei)
Da análise dos autos, não restam dúvidas que as falhas apontadas maculam a fiscalização financeira e comprometem a certeza sobre a
origem das receitas, configurando irregularidades graves que prejudicam a aprovação das contas.
Ante o exposto, acolho o Parecer do Ministério Público, e com base no artigo 46, inciso III, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.546/17,
DESAPROVO as contas do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, do Município de Lajeado – RS, referentes ao exercício financeiro de
2018, razão pela qual DETERMINO:
a) o recolhimento ao Tesouro Nacional, por Guia de Recolhimento da União, do valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais),
recebido sem identificação da origem dos recursos, devidamente atualizado, desde a ocorrência do fato gerador (29/11/2018, data do último
crédito irregular);
b) a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até que o esclarecimento da origem do recurso
seja aceito pela Justiça Eleitoral, ou que comprovado o recolhimento ao tesouro nacional do valor recebido indevidamente.
Publique-se.
Registre-se.
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Intimem-se
Com o trânsito em julgado, intime-se o partido para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento do valor determinado, ao Tesouro
Nacional, por Guia de Recolhimento da União – GRU, nos termos do art. 60, inciso I, alínea “b”, da Resolução TSE nº 23.546/2017, e
comunique-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul desta decisão, bem como aos diretórios
nacional e regional do referido partido para que se abstenham de distribuir as cotas do Fundo Partidário, nos termos do art. 47, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Não havendo o pagamento, adotem-se as medidas necessárias para execução do valor devido.
Após, arquivem-se os autos.
Lajeado, 10 de outubro de 2019
MARCELO DA SILVA CARVALHO
Juiz Eleitoral da 029ª ZE

30ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 40/2019
A Doutora CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA, Juíza Eleitoral da 30ª Zona de Santana do Livramento-RS, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na rua Rua Barão do Triunfo,
450, em Santana do Livramento, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n.
9.096/95 e do art. 45 e incisos da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativos ao
Exercício 2018 das Comissões Provisórias ou Diretórios Municipais, abaixo discriminados:
Partido Social Liberal - PSL
Dirigentes Responsáveis: Airton Prinzo de Souza - Presidente Edi Nilson Oliveira Pereira - Tesoureiro PC n. 17-88.2019.6.21.0030 OBJETO:
Publicidade da demonstração das Prestações de Contas Partidárias.
PRAZO: Os partidos políticos, coligações, candidatos, Ministério Público ou qualquer interessado, poderão impugnar as contas apresentadas
pelo prazo 03 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Santana do Livramento-RS, 10 dias de outubro de 2019.
Eu, Célia Luisa Arteche Escosteguy, Chefe de Cartório da 30º Zona Eleitoral, preparei e conferi.

31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 58-52.2019.6.21.0031
REQUERIMENTO - DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS - Eleições - 1° Turno - Prestação de Contas De Candidato - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
CANDIDATO(S) : LUCAS NASCIMENTO BRAGA SILVA (ADV(S) ILDO DOS REIS KUSSLER-OAB 33446)
I - RELATÓRIO:
Trata-se de requerimento de regularização de contas julgadas como não prestadas do candidato à vereança, nas Eleições Municipais de 2016,
Lucas Nascimento Braga Silva (fls. 02-08).
Determinada a análise das contas para verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da
ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 09), foi elaborado Parecer Técnico
Conclusivo opinando pelo levantamento da situação de inadimplência do candidato (fl 10).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização da situação de inadimplência (fl. 12).
O candidato requereu a expedição de certidão de quitação eleitoral circunstanciada, para que possa colar grau na Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul (fl. 14).
Com nova vista dos autos, o parquet opinou pela expedição de certidão de quitação circunstanciada indicando a atual situação eleitoral do
requerente no Cadastro Nacional de Eleitores (fls. 16-17).
É o relatório.
Passo a decidir e fundamentar.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
O candidato teve as contas, atinentes aos recursos arrecadados e aplicados nas Eleições Municipais de 2016, julgadas como não prestadas
nos autos do Processo PC n. 631-95.2016.6.21.0031, cuja decisão transitou em julgado em 22.06.2017. Dessa forma, cabe a apresentação de
requerimento de regularização, conforme previsão contida no artigo 73 da Resolução TSE n. 23.463/2015, in verbis:
Art. 73 - A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
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;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer a regularização de
sua situação para evitar a incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário.
§ 2º O requerimento de regularização:
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I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário esteja suspenso ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao Juiz ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 48 utilizando-se, em relação aos dados, o Sistema de que trata o art.
49;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber, para verificação de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que
tratam os arts. 25 e 26, o órgão partidário e os seus responsáveis serão notificados para fins de devolução ao Erário, se já não demonstrada a
sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 3º do art. 68.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores
devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e § 2º. (Grifei)
Da análise do Parecer Técnico Conclusivo de fl. 10, constata-se a inexistência de recursos recebidos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, bem como a ausência de fahas na comprovação ou irregularidades na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, razão
pela qual o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe, permanecendo a impossibilidade de emissão de certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, na forma do inciso I do artigo 73 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Quanto ao pedido de expedição de certidão de quitação circunstanciada para que o requerente possa colar grau na Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul, tal postulação merece ser acolhida, na esteira do julgado apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, onde entendo que o
conceito de quitação eleitoral previsto no artigo 11, §7º, da Lei n. 9.504/97 possui cunho eleitoral, não cabendo estender seus efeitos ao
exercício dos demais direitos civis. Nesse sentido, o julgado abaixo ementado:
ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS EXTEMPORÂNEA. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. OBTENÇÃO DE PASSAPORTE.
1. O art. 73, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015, preconiza que o candidato que tiver contas julgadas como não prestadas fica impedido de
obter certidão de quitação eleitoral no curso do mandato ao qual concorreu. O entendimento predominante da jurisprudência é de que o
conceito de quitação eleitoral, previsto no art. 11, § 7º, da Lei das Eleicoes (Lei 9.504/1997), possui estrito cunho eleitoral, razão pela qual não
deve estender seus efeitos restritivos ao exercício de direitos civis, como é o caso da obtenção de passaporte.
2. Concessão em parte da segurança, para determinar a expedição de certidão específica para fins de obtenção de passaporte.
(TRE-PE - MS: 060012861 OLINDA - PE, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2018, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 02/08/2018)
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo REGULARIZADA a omissão na apresetação das contas de campanha eleitoral de 2016, do candidato à vereança de
Montenegro, LUCAS NASCIMENTO BRAGA SILVA, forte no artigo 73, § 5º, da Resolução TSE n. 23.463/2015, persistindo a impossibilidade
de emitir a Certidão de Quitação Eleitoral até o final da presente legislatura, devendo ser expedida Certidão de Quitação Circunstanciada ao
requerente, fins de colação de grau.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, deverá o Cartório Eleitoral registrar o ASE 272-2 no histórico do eleitor e expedir a Certidão Circunstanciada
pleiteada.
Cumpridas as diligências, arquivem-se os presentes autos.
Montenegro, 11 de outubro de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-69.2019.6.21.0031
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE MONTENEGRO/RS (ADV(S) IDIVÂ BECKER CARLOS-OAB 39707)
RESPONSÁVEL(S) : NELSON LUIZ TIMM E VLADEMIR RAMOS GONZAGA (ADV(S) IDIVÂ BECKER CARLOS-OAB 39707)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas, acerca do exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do município
de Montenegro-RS, e pelos seus responsáveis financeiros Nelson Luiz Timm e Vlademir Ramos Gonzaga, proposta, inicialmente, como
Declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício 2018 (fls. 02-09).
Juntada a certidão de composição do órgão partidário (fls. 11-12) bem como Certidão cartorária informando a ocupação do cargo de
tesoureiro por Douglas Hallam, pelo período de 01/05/2015 a 31/03/2018, em razão de seu falecimento (certidão de óbito de fls. 06-07).
Despachados os autos extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em relação a Douglas Hallam, forte no art. 485, inciso IX, do Código de
Processo Civil, e designando, para constar na qualidade de tesoureiro, Vlademir Ramos Gonzaga, conforme informado pelo partido político nos
autos.
Expedido Relatório de Exame pelo servidor designado, informando a existência de movimentação financeira e anexando extratos (fls. 18-19).
Sobreveio Parecer do Ministério Público Eleitoral verificando a inexistência de impugnações e a existência de movimentação financeira
registrada nos extratos (fl. 21)
Juntada da Prestação de Contas do PTB de Montenegro/RS, relativo ao exercício financeiro de 2018 (fl. 23-45), foram os autos com vista ao
Ministério Público Eleitoral, o qual requereu a análise das contas pela equipe técnica do TRE (fl. 48).
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Publicado o Edital de Publicação n. 019/2019 (fls. 50) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 51), transcorrendo o prazo para
impugnação in albis (fl. 52).
Realizado o Exame Preliminar, foi constatada omissão na apresentação de documentação obrigatória (fl. 53).
Determinada a intimação das partes para complementar a documentação (fls. 54-54v.), estas quedaram inertes (fl. 56).
Determinada a continuidade da análise das contas (fl. 56v.), foi elaborado o respectivo Relatório de Exame (fls. 57-58vv.) onde o servidor
desginado apontou a existência de inconsistências nas contas.
Determinada a intimação das partes para manifestação acerca do exame (fls. 59-59v.), as partes permaneceram silentes (fl. 61).
Elaborado o Parecer Conclusivo, o servidor designado para o exame opinou pela desaprovação das contas, considerando a existência de
irregularidade consistente na ausência de documentação obrigatória (fls. 62-63).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela não prestação das contas, na forma do disposto no disposto no artigo 52, §6º,
inciso VI, alínea "b", da REsolução TSE 23.553/2017 (fl. 64).
Determinada a intimação das partes para a apresentação de defesa (fl. 66.), o prazo para contestação transcorreu sem qualquer manifestação
(fl. 68).
Despachados os autos determinando a intimação das partes para a apresentação de alegações finais com posterior vista ao Ministério Público
Eleitoral (fl. 68v.) o prazo para manifestação das partes findou novamente sem qualquer resposta (fl. 69).
Com nova vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral reiterou os termos do parecer anterior (fl. 70).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art.
32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante as certidões de fls. 06-07, 11-12 e
despacho de fl. 13v. o Partido Trabalhista Brasileiro esteve constituído, no exercício financeiro de 2018, no município de Montenegro-RS, tendo
como responsáveis financeiros durante o exercício financeiro, o presidente Nelson Luiz Timm e os tesoureiros Douglas Hallam (falecido em
24/11/2018) e Vlademir Ramos Gonzaga, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
No mérito, da análise do Parecer Conclusivo de fls. 62-63 constata-se a existência de irregularidades consistentes na ausência dos seguintes
documentos:
1. Não foram apresentados os seguintes documentos, os quais foram solicitados no Relatório de Exame Preliminar de fl. 53:
1.1. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.546/17);
1.2. Balanço Patrimonial (artigo 29, inciso XXIII da Resolução TSE n. 23.546/2017);
1.3. Demonstração do Resultado do Exercício (artigo 29, inciso XXIII da Resolução TSE n. 23.546/2017).
2. Não foram registradas nas contas as tarifas de manutenção da conta corrente n. 06.051560.0-8, da agência n. 0283, do Banrisul, cujos
extratos bancários foram juntados às fls. 03-05. Tais tarifas totalizaram R$ 124,20 (cento e vinte e quatro reais e vinte centavos), equivalente à
totalidade dos gastos do partido no exercício financeiro, a seguir discriminadas:
2.1. Tarifa manutenção conta corrente inativa, débito de R$ 25,60, no dia 02/03/2018;
2.2. Tarifas de mensalidade, 2 débitos de R$ 36,50, no dia 02/04/2018;
2.3. Tarifa manutenção conta corrente inativa, débito de R$ 25,60, no dia 03/04/2018.
Tais irregularidades caracterizam-se como grave, afetando a regularidade das contas e impondo restrições ao seu exame, considerando que
foi oportunizada sua regularização, mediante retificação das contas e complementação da documentação, tendo as partes quedado inertes em
todas as oportunidades.
O Ministério Público manifestou-se pela não prestação das contas, uma vez que o partido foi devidamente intimado para tal, mantendo-se
inerte (fl. 64 e 70). Contudo, constata-se que a grei partidária apresentou vasta documentação, não tendo a omissão na apresentação de
algumas peças o condão de conduzir o julgamento das presentes contas como não prestadas.
Dessa forma, dada a irregularidade consistente na falta de documentação obrigatória e na omissão na contabilização de despesas, a
desaprovação das contas é medida que se impõe. Contudo, inexistindo o registro de recebimento de recursos de origem não identificada ou de
fonte vedade, deixo de aplicar as sanções previstas nos artigos 47 e 49 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, DESAPROVO as contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do município de Montenegro-RS, relativas ao exercício financeiro
de 2018, apresentadas por Nelson Luiz Timm e Vlademir Ramos Gonzaga, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea "a", da Resolução TSE n.
23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Montenegro, 11 de outubro de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-23.2019.6.21.0031
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - Não apresentação das contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: PRISCILA GOMES PALMEIRO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE MONTENEGRO/RS
RESPONSÁVEL(S) : KELLEN VIEGAS DE MATTOS GHISELLI E JULIO CESAR COVALSKI FRAGA
I - RELATÓRIO:
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2018, do Partido Social Democrático (PSD) do
Município de Montenegro-RS (fls. 02-12).
Informado pelo Chefe de Cartório a frustração na tentativa de notificação dos responsáveis financeiros e do órgão diretivo estadual, foram
despachados os autos determinando a notificação dos diretórios estadual e nacional para a suspensão do repasse de quotas do Fundo
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Partidário ao PSD de Montenegro, a expedição de precatória ao juízo competente para notificação do diretório estadual do PSD e a expedição
de mandados para notificação dos responsáveis financeiros (fls. 14-14v.).
Expedidas Precatória (fl. 15), Cartas de Notificação (fls. 17-18), e Mandados (fls. 19-21), foram juntados aos autos os Mandados dirigidos à
responsável Kellen Viegas de Mattos Ghiselli (fls. 24-27) que não foram cumpridos antes a mudança de endereço da parte, sendo
despachados os autos determinando a cientificação editalícia da respectiva responsável (fls. 28-28v.).
Publicado Edital de Cientificação (fls. 29-30), foi juntada a Carta Precatória de notificação do Diretório Estadual (fls. 38-39) e o Mandado
dirigido ao responsável Julio Cesar Covalski Fraga (fls. 41-42), cujo cumprimento não foi positivo.
Determinada a cientificação editalícia de Julio Cesar Covalski Fraga (fls. 43-43v.), foi publicado Edital de Cientificação (fls. 44-45), decorrendo
o prazo para a apresentação das contas sem qualquer manifestação das partes (fl. 47).
Despachados os autos decretando a revelia das partes e a adoção dos procedimentos previstos no artigo 30, inciso IV, alíneas "a" a "c" da
Res. TSE n. 23.546/2017 (fl. 47v.), foi realizado o exame, verificada a ausência de informações sobre a eventual emissão de recibos de doação
e registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 49-49v.), bem como juntado o extrato bancário eletrônico
correspondente (fl. 50).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 52).
Novo despacho exarado nos autos (fl. 53v.) determinando a intimação das partes para manifestação acerca da documentação juntada aos
autos pela unidade técnica de exame e pelo Ministério Público Eleitoral, transcorrendo o prazo concedido in albis (fl. 55).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art.
32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fl. 03-03v, o Partido Social
Democrático esteve constituído, no exercício financeiro de 2018, no município de Montenegro-RS, tendo como responsáveis financeiros
a presidente Kellen Viegas de Mattos Ghiselli e o tesoureiro Julio Cesar Covalski Fraga, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
No mérito, constatada a regularidade das notificações realizadas, e a permanência da omissão na obrigação de prestar contas, mesmo após
oportunizada sua apresentação, o julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a",
da Res. TSE n. 23.546/2017, destacando-se que o órgão diretivo estadual foi notificado para prestar contas ante a ausência de comissão
provisória ou diretório vigente na esfera municipal, conforme previsão contida nos §§ 4º e 5º do artigo 28 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, o qual regulamenta que:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei n. 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
Considerando que não há notícia, nos presentes autos, do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, deixo de determinar a
devolução de tais valores, eis que inexistentes, permanecendo a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto
não for regularizada a situação do partido.
Ainda, a Resolução TSE n. 23.571/2018, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos
políticos regulamenta, no caput do artigo 42, que "será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver
suas contas partidárias julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada
a situação". Contudo, considerando que no dia 20 de maio do corrente ano foi publicada no DJe n. 104/2019, páginas 60-64, Medida Cautelar,
deferida parcialmente, na ADI n. 6.032, "afastando qualquer interpretação que permita que a suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas como não prestadas,
assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de
suspensão do registro, nos termos do artigo 28 da Lei 9.096/1995", a determinação de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário deverá ser suspensa até o julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Dessa forma, ante a omissão na apresentação das contas, fica o órgão partidário municipal impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, permanecendo a determinação de suspensão do registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada sua
situação pendente do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.032.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Democrático (PSD) do município de Montenegro-RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados, cominando ao
órgão diretivo municipal a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação das
contas.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se, sendo as partes mediante publicação desta sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, considerando ter sido
decretada a revelia destes (caput do artigo 346 do CPC).
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão.
Cumpridas as demais diligências, arquivem-se.
Montenegro, 11 de outubro de 2019
PRISCILA GOMES PALMEIRO
Juíza Eleitoral da 031ª ZE

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

Porto Alegre, Segunda-feira, 14 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 192, Página: 19

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 50/2019
O Doutor Gustavo Bruschi, Juiz Eleitoral da 32ª Zona de Palmeira das Missões-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Borges de Medeiros, 421,
em Palmeira das Missões, foi apresentada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos:
Lajeado do Bugre
PSC, Exercício 2013 – PC 88-84.2019.6.21.0032, JORGE DA ROSA CHRISTOVAN, Presidente, CELSO RONALDO DUARTE DE VARGAS,
Tesoureiro.
PRAZO: 3 (três) dias contados da publicação do edital, para a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário de Justiça
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul.
Palmeira das Missões-RS, 11 de outubro de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 330/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 142-84.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT de Sagrada Família/RS
Defensor constituído: Paulo Renato Korsack (OAB/RS 57.658)
Responsável: EUCLIDES JOSE PEREIRA ARDENGHI, PRESIDENTE
Defensor constituído: Paulo Renato Korsack (OAB/RS 57.658)
Responsável: ADELIR DE SOUZA MUNIZ, TESOUREIRO
Defensor constituído: Paulo Renato Korsack (OAB/RS 57.658)
Palmeira das Missões, 10 de outubro de 2019.
Às partes, abertura de vista para manifestação acerca da informação e documentos juntados.
“Vistos, etc.
Regularizada a capacidade postulatória do procurador nos autos, considerando os procedimentos já adotados nos autos determino:
I - Publicação das contas e intimação do Ministério Público Eleitoral acerca da apresentação das contas;
II - Proceda-se a análise técnica das contas, ratificando-se ou não os termos da informação de folha 28/29, expedindo-se diligências, se
necessário, pelo prazo máximo de 72 horas;
III - Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral das contas para que expeça parecer sobre as contas no prazo de 48 horas;
Por fim, voltem os autos conclusos para sentença.
Dil. Legais
Palmeira das Missões, 05 de setembro de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 22/04/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
2.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
2.2. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos bancários ou por
declaração emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação financeira (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Desta forma necessário o esclarecimento/complementação da documentação por parte do órgão partidário e, caso seja necessário, o reenvio
da prestação de contas pelo SPCE.
Palmeira das Missões, 10 de outubro de 2019.
Daniel Osowski - Analista Judiciário
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33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-26.2019.6.21.0033
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - COXILHA (ADV(S) EUCLIDES SERAPIO FERREIRA-OAB 9388, FELIPE
BORBA FERREIRA-OAB 86032 E FÁBIO BORBA FERREIRA-OAB 58913)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE LUIZ DEZORDI VICENZI E LUCIMAR PROVENSI PIRES (ADV(S) EUCLIDES SERAPIO FERREIRA-OAB 9388,
FELIPE BORBA FERREIRA-OAB 86032 E FÁBIO BORBA FERREIRA-OAB 58913)
Vistos.
Trata-se de prestação de Contas Partidárias Anuais, referente ao exercício 2018, do Partido Democrático Trabalhista – PDT, 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 pela Resolução TSE 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. 07/09).
Juntou-se a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 04/06).
Foi publicado o Edital n.º 11/2019 (fl. 50) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 08 de maio de 2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação.
A unidade técnica, após realizar a análise das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o parecer conclusivo (fls. 86 e
87).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. 90).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as Contas Partidárias Anuais do Partido Democrático Trabalhista – PDT, do Município de Coxilha – RS, referentes ao
exercício 2018. Foi publicado o Edital previsto no art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e não houve impugnações. A unidade técnica, em
sua análise, não constatou impropriedades e irregularidades.
O órgão do Ministério Público Eleitoral, a seu turno, opinou pela aprovação das contas partidárias apresentadas.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de impropriedades e irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a
aprovação é a medida que se impõe.
Diante da manifestação da unidade técnica e do parecer do Ministério Público Eleitoral, os quais indicam que as contas apresentadas não
possuem impropriedades e irregularidades que comprometam a análise das contas, da inexistência de impugnação, acolho o parecer
ministerial e recepciono a prestação de contas elaborada pelo partido com base nos fundamentos expostos acima.
Isto posto, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, do Município de
Coxilha – RS, referentes ao Exercício de 2018, base no art. 46, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os presentes autos.
Passo Fundo, 10 de outubro de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE

34ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 044/2019 - 34 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-47.2018.6.21.0034
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - NÃO APRESENTAÇÃO - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS INSAURRIAGA E LIDIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA JUNIOR
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN de Pelotas/RS referente ao
exercício financeiro de 2017, regulamentada pela Lei 9.096/95 e pela Res. TSE 23.464/15, quanto ao mérito, bem como pela Resolução TSE
n°23.546/17, no que diz respeito às disposições processuais.
Conforme a informação de fl. 02, o partido não apresentou suas contas no prazo legal.
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Notificados os responsáveis para apresentação das contas, não houve manifestação.
Findo o prazo, foi decretada a revelia dos responsáveis, bem como foi determinada a juntada aos autos de eventuais extratos bancários e/ou
recibos eleitorais, enviados à Justiça Eleitoral, relativos a movimentação financeira do ano de 2017.
Sobreveio parecer técnico pelo julgamento das contas como não prestadas, informando que não houve movimentação bancária pelo partido e
que, segundo informações obtidas em outros órgãos da Justiça Eleitoral, não foram emitidos recibos de doação, bem como que não houve
repasse de recursos do Fundo Partidário.
Cumpridas estas diligências, foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas
(fl. 229).
Foi publicado o Edital 026/2019, nos termos do art. 30, IV, “e” da Res. TSE 23.546/17, transcorrendo in albis o prazo para manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A Resolução 23.464/2015, no art. 28, inc. I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas anuais à Justiça Eleitoral até o dia
30 de abril do ano subsequente.
Entretanto, o partido supracitado e os responsáveis financeiros, embora devidamente notificados, não apresentaram sua documentação
contábil, mantendo a omissão quanto à prestação.
Exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no art. 30, da Resolução 23.546/2017, sem
que houvesse apresentação das contas pela agremiação partidária, restando caracterizada a inadimplência quanto à obrigatoriedade.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN de Pelotas/RS referente ao exercício
financeiro de 2017, nos termos do art. 46, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/15, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão
diretivo municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário a partir da publicação da presente, enquanto não for
regularizada a situação do partido político, nos termos do art. 48 da Res. 23.464/15.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Tendo em vista que os responsáveis do partido foram declarados revéis, correrá o prazo para recurso independentemente de intimação para
estes, a partir da publicação da sentença no DEJERS, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.
Dê-se ciência ao Diretório Nacional e ao Estadual do Partido acerca desta suspensão.
Após, arquive-se com baixa.
Pelotas, 11 de outubro de 2019
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
Juiz Eleitoral da 034ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 045/2019 - 34 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-17.2019.6.21.0034
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - NÃO APRESENTAÇÃO - PARTIDO DOS TRABALHADORES- PTARROIO DO PADRE
PROCEDÊNCIA: Arroio do Padre
JUIZ ELEITORAL: LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RESPONSÁVEL(S) : PAULO LUIZ DOS SANTOS E VALDIR DOS SANTOS
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de não prestação de contas partidárias do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de Arroio do Padre/RS referente ao
exercício financeiro de 2018, regulamentada pela Lei 9.096/95 e pela Resolução TSE n°23.546/17.
Conforme a informação de fl. 02, o partido não apresentou suas contas no prazo legal.
Notificados os responsáveis para apresentação das contas, não houve manifestação.
Assim, foi decretada a revelia das partes, bem como foi determinada a juntada aos autos de eventuais extratos bancários e/ou recibos
eleitorais, enviados à Justiça Eleitoral, relativos a movimentação financeira do ano de 2018.
Sobreveio parecer técnico pelo julgamento das contas como não prestadas, informando que não houve movimentação bancária pelo partido e
que, segundo informações obtidas em outros órgãos da Justiça Eleitoral, não foram emitidos recibos de doação, bem como que não houve
repasse de recursos do Fundo Partidário.
Cumpridas estas diligências, foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral, que emitiu parecer pelo julgamento das contas como não prestadas
(fl. 50).
Foi publicado o Edital 025/2019, nos termos do art. 30, IV, “e” da Res. TSE 23.546/17, transcorrendo in albis o prazo para manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A Resolução TSE nº 23.546/2017, no art. 28, inc. I, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas anuais à Justiça Eleitoral
até o dia 30 de abril do ano subsequente, ainda que os órgãos partidários não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, conforme o art. 28, §2º da referida resolução.
Entretanto, o partido supracitado e os responsáveis financeiros, embora devidamente notificados, não apresentaram sua documentação
contábil, mantendo a omissão quanto à prestação.
Exaurido o prazo para entrega da prestação de contas, foram tomadas as providências previstas no art. 30, da Resolução 23.546/2017, sem
que houvesse manifestação da agremiação partidária, restando caracterizada a inadimplência quanto à obrigatoriedade.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de Arroio do Padre/RS referente ao exercício
financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão
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diretivo municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário a partir da publicação da presente, enquanto não for
regularizada a situação do partido político, nos termos do art. 48 da Res. 23.546/2017.
Deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal do partido, prevista no art. 48, §2º da
Resolução TSE nº 23.546/2017, tendo em vista o acolhimento pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul de decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6032, do dia 20/05/2019, publicada no DJe n. 104/2019, páginas 60-64 (medida cautelar parcialmente
deferida), a qual determina abstenção do registro no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP da suspensão da anotação
do órgão partidário.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Tendo em vista que as partes foram declaradas revéis, correrá o prazo para recurso independentemente de intimação, a partir da publicação
da sentença no DEJERS, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.
Dê-se ciência ao Diretório Nacional e ao Estadual do Partido acerca desta suspensão.
Após, arquive-se com baixa.
Pelotas, 10 de outubro de 2019
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES
Juiz Eleitoral da 034ª ZE

37ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 062/2019 - 37 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 33-21.2019.6.21.0037
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA GAIER BALDINO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO E MIGUEL FERREIRA TUNES (ADV(S) RAFAEL ROMEU PADILHA-OAB 84378), MARCO
AURELIO SAMANIEGO FLORES
Rh.
Intime-se o partido para que regularize, no prazo de 72 horas, a representação processual, constituindo nos autos
advogado para o
presidente e o tesoureiro, conforme disposto no art. 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Rio Grande, 10 de outubro de 2019
FABIANA GAIER BALDINO
Juíza Eleitoral da 037ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 037ª ZE
Classe PC - Processo n. 30-03.2018.6.21.0037
Partes
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Responsáveis: RAQUEL MATTOS LUVIELMO e NEILA GONÇALVES SILVA
Advs.: ALINE DA SILVA MACHADO (OAB/RS 107.415), MARIANA LANNES LINDENMEYER (OAB/RS 102.723) e RAFAEL TREMPER
LEONETTI (OAB/RS 50.094)
Vistos. Trata-se de processo de prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores - PT, do Município do Rio Grande/RS, referente ao
exercício de 2017. Encerrado o prazo legal para apresentação das contas, o órgão partidário foi notificado em 18/05/2018 a suprir a omissão
em 72 horas. Transcorrido o prazo in albis, foi lavrada informação, tendo sido realizados os procedimentos descritos na Resolução TSE n.
23.464/2015 e autuado o presente processo na classe PC ¿ prestação de contas. Em 17/12/2018, o partido apresentou a prestação de contas,
referente ao exercício de 2017, conforme fls. 53 à 141. Foram publicados, em 01/02/2019, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de
Resultados do Exercício, por meio do Edital no DEJERS. Realizado o exame preliminar das contas, foram constatadas irregularidades,
apontadas no relatório das fls. 149 à 153. Diante disso, o órgão partidário foi notificado em 19/03/2019, através do DEJERS, conforme certidão
da fl. 156, transcorrendo o prazo sem manifestação em 22/04/2019. Em 06/05/2019, foi emitido o Exame da Prestação de Contas, conforme
fls. 158 à 162, sendo intimada a agremiação em 10/05/2019, através do DEJERS, transcorrendo o prazo sem manifestação em 11/06/2019.
Em 21/06/2019, foi emitido parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas com base no inciso III, alínea ¿a¿, do art. 46 da
Resolução TSE n. 23.464/2015 e, em razão das falhas apontadas no exame da prestação de contas que comprometeram a regularidade das
contas, foi sugerida a devolução ao erário o valor de R$ 70.784,20 (setenta mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos). Em vista,
o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento do relatório técnico e desaprovação das contas em face das irregularidades
apontadas, bem como o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor das doações recebidas sem a informação dos doadores originários. Diante
do parecer conclusivo e do parecer do Ministério Público Eleitoral, o órgão partidário foi citado no dia 01/07/2019, ocorrendo manifestação em
11/07/2019, conforme petição apresentada pelo partido e juntada aos autos nas fls. 178 à 179. Sobreveio análise da manifestação do partido,
fls. 184 à 185, opinando por manter o parecer técnico das fls. 167 à 171. Foi realizada a intimação do partido, no dia 25/07/2019, através de
nota de expediente no DEJERS, prevendo a apresentação de alegações finais no prazo de 03 (três) dias. Realizada vista dos autos ao MPE,
sobreveio Parecer do Ministério Público, conforme fls. 190 à 191-v. Foi apresentada petição pelo partido, alegações finais das fls. 201 à 202,
juntada aos autos como anexos, identificandoos os doadores originários com seus respectivos nomes e CPFs. Vieram os autos conclusos.
Nos termos do art. 32 da Lei 9.096/95, os partidos políticos estão obrigados a enviar, anualmente à Justiça Eleitoral, o Balanço contábil do
exercício findo até o dia 30 de abril do ano seguinte. No Parecer Conclusivo (fls. 167 à 171) e no Parecer do Ministério Público Eleitoral (fls.
173 à 173-v), o Partido dos Trabalhadores de Rio Grande teve suas contas relativas ao exercício de 2017 desaprovadas, em razão do
recebimento de recursos oriundos do Diretório Nacional da sigla sem a identificação do doador originário, contrariando o disposto nos arts. 5º,
inc. III, e 11, inc. III, da Resolução TSE n. 23.464/15. De fato, a agremiação recebeu recursos provenientes do Diretório Nacional do Partido
dos Trabalhadores no valor total de R$ 70.784,20. Todavia, na fase de alegações finais, apresentou documentos suficientes para a finalidade
de identificar o doador originário dos recursos, recebidos, inicialmente, pelo órgão de direção nacional e, posteriormente, repassados ao órgão
municipal. Os apensos 01, 02 e 03, acostados aos autos, indicam doações correspondentes àquelas apontadas no parecer conclusivo e
informam o CPF do doador originário, seu nome e a data da arrecadação. Tais documentos identificam os doadores originários para fins do art.
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11, inc. III, acima reproduzido. Entende-se, portanto, que o doador originário deve ser informado, bem como identificado e não se exige, nestes
autos, provas que corroborem sua existência e veracidade da informação. Tal comprovação é exigida somente na prestação de contas do
órgão de Direção Nacional, que arrecadou os recursos diretamente da fonte originária informada. Assim, os documentos apresentados pela
agremiação atendem à exigência regulamentar de identificação do doador originário, não havendo que se falar em insuficiência probatória a
seu respeito. Verifica-se, portanto, que foram observadas as normas regulamentares, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e
documentos previstos na Res. TSE n. 23464/15. Diante do exposto, JULGO APROVADAS as contas referentes ao exercício 2017 do
PARTIDO DOS TRABALHADORES de Rio Grande. Atualizem-se os dados de autuação do processo no SADP, bem como proceda-se à
inclusão dos advogados do partido. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Rio Grande, 25 de agosto de 2019.
Fabiana Gaier Baldino,
Juíza Eleitoral.

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 193/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-48.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) ADRIANA BONIATTI-OAB 60678)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE FRANCISCO FERREIRA DA LUZ E ANA CRISTINA RAMOS CARDOSO (ADV(S) ADRIANA BONIATTI-OAB
60678)
Vistos.
INTIMEM-SE o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Dil. Legais.
Santo Antônio da Patrulha, 09 de outubro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 194/2019 - 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.
INTIMEM-SE o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Dil. Legais.
Santo Antônio da Patrulha, 09 de outubro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 149/2019 - 48ªZE/RS
Classe AP – Processo N. 19-04.2019.6.21.0048
Município: São Francisco de Paula
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Marcos André Aguzzolli
Adv. Renata Aguzzolli Proença (OAB/RS 99.949)
Thiago Carniel Teixeira
Adv. Renata Aguzzolli Proença (OAB/RS 99.949)
Aberta a audiência, pelo juiz foi dito que passava à instrução pelo Sistema de Gravação. Em prosseguimento, ouvidas as testemunhas, foi
dada vista ao Ministério Público para a localização das testemunhas ausentes e não intimadas. Presentes intimados. Nada mais.
Carlos Eduardo Lima Pinto,
Juiz Eleitoral
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50ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 50 ZE/RS
Processo Classe: PC – 56-25.2019.6.21.0050
Protocolo: 19.728/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Partido: Partido dos Trabalhadores – PT de General Câmara (Adv. Vanessa Bourscheit de Azambuja Fernandes - OAB/RS 70.357)
Responsáveis: Norberto Ferreira de Azambuja e Vanessa Bourscheit de Azambuja Fernandes (Adv. Vanessa Bourscheit de Azambuja
Fernandes - OAB/RS 70.357)
Procedo à notificação do partido e seus responsáveis do despacho proferido pela MM. Juíza Eleitoral em 10/10/2019, concedendo prorrogação
de prazo em mais 30 (trinta) dias.
São Jerônimo, 10 de outubro de 2019.
Luciano França de Britto,
Analista Judiciário
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 50 ZE/RS
Processo Classe: PC – 33-79.2019.6.21.0050
Protocolo: 14.405/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Charqueadas (Advs. Marlon da Rocha Silva - OAB/RS 72.239 e Edenir Gomes dos Santos
Vieira – OAB/RS 108500B)
Responsáveis: Patrícia Ferreira da Silva e Oberdan Lombardini (Advs. Marlon da Rocha Silva - OAB/RS 72.239 e Edenir Gomes dos Santos
Vieira – OAB/RS 108500B)
Procedo à notificação do partido e seus responsáveis do despacho proferido pela MM. Juíza Eleitoral em 10/10/2019, concedendo prorrogação
de prazo em mais 30 (trinta) dias.
São Jerônimo, 10 de outubro de 2019.
Luciano França de Britto,
Analista Judiciário
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 50 ZE/RS
Processo Classe: PC – 50-18.2019.6.21.0050
Protocolo: 19.199/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de São Jerônimo (Adv. Gabriel Dornelles Marcolin – OAB/RS 76.643)
Responsáveis: Urbano Knorst e Job Barbosa Coleraus (Adv. Gabriel Dornelles Marcolin – OAB/RS 76.643)
Procedo à notificação do partido e seus responsáveis do despacho proferido pela MM. Juíza Eleitoral em 10/10/2019, concedendo prorrogação
de prazo em mais 30 (trinta) dias.
São Jerônimo, 10 de outubro de 2019.
Luciano França de Britto,
Analista Judiciário
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 69-24.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: General Câmara
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
RESPONSÁVEL(S) : ADIR ALVARES MAORES e DAGOBERTO DE AZEREDO CABREIRA
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB do
município de General Câmara, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.14/15), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB do município de
General Câmara, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Socialista Brasileiro PSB do município de General Câmara, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº
23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
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Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-77.2019.6.21.0050
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Arroio dos Ratos
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) DEJALMO DE SOUZA JARDIM-OAB 71099)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO FLAVIO DOLEJAL CONCEIÇÃO E DILSON DE MORAIS LEMOS (ADV(S) DEJALMO DE SOUZA JARDIM-OAB
71099)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores
– PT de Arroio dos Ratos.
A declaração de ausência de movimento de recursos apresentada agora, foi emitida pelo sistema SPCA, de uso obrigatório pelos partidos
políticos, conforme preceitua o art. 29 da Resolução TSE nº 23.546, de 18 de dezembro de 2017:
“Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral.”
O partido, tesoureiro e o presidente estão devidamente representados por advogado, com procurações juntadas aos autos, fls. 03/04/07.
Publicado o Edital nº 30/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão fl. 08.
Foi emitido Parecer Técnico, fl. 13, no qual o analista opina que sejam julgadas prestadas e aprovadas as contas na forma do art. 45, inc. IV da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, fl. 15.
Vieram os autos conclusos para decisão.
Cuida-se de apreciar a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT de Arroio dos
Ratos-RS, exercício 2018.
A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentação financeira é realizada por meio de declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, nos termos do § 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17.
Registre-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos, apresentada pelo partido, após notificação, foi instruída com os
documentos arrolados na forma do § 3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas.
O partido possuí conta bancária sem movimentação, conforme pesquisa realizada, fl. 09.
O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de Arroio dos Ratos declara a inexistência de movimentação financeira, atendendo à
previsão do art. 32, § 4º da Lei nº 9.096/1995.
Com fundamento na alínea “a”, do inc. VIII, do artigo 45 da Resolução TSE nº 23.546/17:
“a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão
partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;”
Isto posto, JULGO COMO PRESTADAS E APROVADAS as contas partidárias da direção municipal do partido acima nominado, relativas ao
exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-49.2019.6.21.0050
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Charqueadas
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT (ADV(S) LUCIANE ANDRESSA ZIMMER LINCK-OAB 50596)
RESPONSÁVEL(S) : JOACIR PICOLOTTO E EVERTON DE SOUZA (ADV(S) LUCIANE ANDRESSA ZIMMER LINCK-OAB 50596)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anuais, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT de Charqueadas.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente em 30/04/2019.
O partido, o presidente e o tesoureiro estão representados por advogado, com procuração juntada aos autos, fls. 44/46.
Publicado o Edital nº 18/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão fl. 47.
Foi emitido “Parecer Conclusivo”, ao final do qual o analista coloca: “Assim com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se
pela aprovação das contas do exercício de 2018, nos termos do inciso I do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017” (fl. 86).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, fl. 88.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anuais, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB de
Charqueadas.
A prestação de contas anual dos órgãos partidários municipais relativas ao exercício analisado deve seguir o previsto nos arts. 28 e seguintes
da Resolução TSE nº 23.546/2017, tendo sido analisada conforme previsto nesta resolução.
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O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de Charqueadas declarou movimentação financeira e atendeu o previsto no art. 33 da
Lei nº 9.096/1995.
Isto posto, com fundamento no art. 46, inc. I da Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO APROVADAS as contas partidárias da direção
municipal do partido acima nominado, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-12.2019.6.21.0050
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Charqueadas
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT, JOSE INACIO FERREIRA FORTES E PAULO JORGE LOPES MAREK
(ADV(S) JAIRE JAMIL DE ABREU SOUZA-OAB 34686)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anuais, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de
Charqueadas.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente em 29/04/2019.
O partido, o presidente e o tesoureiro estão representados por advogado, com procuração juntada aos autos, fls. 66/68.
Publicado o Edital nº 18/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão fl. 75.
Foi emitido “Parecer Conclusivo”, ao final do qual o analista coloca: “Assim com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se
pela aprovação das contas do exercício de 2018, nos termos do inciso I do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017” (fl. 100).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, fl. 102.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anuais, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de
Charqueadas.
A prestação de contas anual dos órgãos partidários municipais relativas ao exercício analisado deve seguir o previsto nos arts. 28 e seguintes
da Resolução TSE nº 23.546/2017, tendo sido analisada conforme previsto nesta resolução.
O diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Charqueadas declarou movimentação financeira e atendeu o previsto no
art. 33 da Lei nº 9.096/1995.
Isto posto, com fundamento no art. 46, inc. I da Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO APROVADAS as contas partidárias da direção
municipal do partido acima nominado, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-91.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: Arroio dos Ratos
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL
RESPONSÁVEL(S) : ALVARO DIAS GONÇALVES E ANGÉLICA S. MENEZES CAMARGO
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Social Liberal - PSL do município de
Arroio dos Ratos, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.14/15), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Social Liberal - PSL do município de Arroio dos
Ratos, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Social Liberal - PSL do
município de Arroio dos Ratos, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017,
C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
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Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 120/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 82-23.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: Arroio dos Ratos
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ CARLOS GARCIA DE AZEREDO E IVETE CANHA
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do
município de Arroio dos Ratos, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.13) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da informação sobre contas bancárias para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.15/16), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de
Arroio dos Ratos, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Democrático
Trabalhista - PDT do município de Arroio dos Ratos, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução
TSE nº 23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 121/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 83-08.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: Charqueadas
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO CARVALHO ARAÚJO E ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Social Democrático - PSD do
município de Charqueadas, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.14/15), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Social Democrático - PSD do município de
Charqueadas, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Social Democrático PSD do município de Charqueadas, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº
23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
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Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 122/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 81-38.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: Charqueadas
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PATRIOTA - PATRI
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO DE SOUZA ROCHA
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Patriota - PATRI do município de
Charqueadas, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.14) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.16/17), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, embora tenha apresentado uma
manifestação, a prestação de contas deixou de apresentar.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Patriota - PATRI do município de Charqueadas,
referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Patriota - PATRI do
município de Charqueadas, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, C/
C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 74-46.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: Charqueadas
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA E LIBERDADE - PSOL
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO AMARO FERRAZ E LUIZ GUSTAVO WOLFF
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Socialista e Liberdade - PSOL do
município de Charqueadas, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.13) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.15/16), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Socialista e Liberdade - PSOL do município de
Charqueadas, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Socialista e Liberdade
- PSOL do município de Charqueadas, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº
23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-09.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: General Câmara
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
RESPONSÁVEL(S) : GERRI ADRIANO MACHADO DA SILVA E LUIZ FERNANDO GOMES FRANKRN
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB do
município de General Câmara, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.14/15), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município
de General Câmara, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Movimento Democrático
Brasileiro - MDB do município de General Câmara, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução
TSE nº 23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 125/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 80-53.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: General Câmara
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO RODRIGUES DA SILVA E VILSON ANTONIO SILVEIRA MASSENA
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do
município de General Câmara, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.14/15), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de
General Câmara, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Trabalhista Brasileiro PTB do município de General Câmara, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº
23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 126/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 76-16.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: General Câmara
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT
RESPONSÁVEL(S) : CELSO ROSA DA SILVEIRA E JARI FLORES BITENCOURT
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do
município de General Câmara, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.13) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.15/16), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de
General Câmara, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Democrático
Trabalhista - PDT do município de General Câmara, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução
TSE nº 23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 127/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-98.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: General Câmara
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM
RESPONSÁVEL(S) : MÁRCIO ANDRÉ PEREIRA DE FREITAS E FÁBIO GONÇALVES MARTINS
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Democratas - DEM do município de General
Câmara, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.14/15), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Democratas - DEM do município de General Câmara,
referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Democratas - DEM do
município de General Câmara, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017,
C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 128/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 79-68.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: General Câmara
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTAS PP
RESPONSÁVEL(S) : HILTON LUIZ MOREIRA BARRETO E ANTONIO AMARO DAMASCENO ORENGO
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Progressistas - PP do município de General
Câmara, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.14) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.16/17), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Progressistas - PP do município de General Câmara,
referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Progressistas - PP do
município de General Câmara, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017,
C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-54.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: General Câmara
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS AUGUSTO DUARTE E MARINES JORIS
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Social Democrático - PSL do
município de General Câmara, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 04), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.13/14), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Social Democrático - PSL do município de
General Câmara, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Social Democrático PSL do município de General Câmara, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº
23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 65-84.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: General Câmara
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOLIDARIEDADE
RESPONSÁVEL(S) : MARIO RICARDO DE SOUZA ALBANUS E MARIANI PEREIRA ALBANUS
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Solidariedade - SD do município de
General Câmara, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.14/15), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Solidariedade - SD do município de General
Câmara, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Solidariedade - SD do
município de General Câmara, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017,
C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 68-39.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: São Jerônimo
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS- DEM
RESPONSÁVEL(S) : LUIS ANDRE LINDNER PEREIRA E JULIANO DOS SANTOS LEITE
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Democratas - DEM do município de São
Jerônimo, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.14/15), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Democratas - DEM do município de São Jerônimo,
referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Democratas - DEM do
município de São Jerônimo, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, C/
C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-62.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: São Jerônimo
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI DA SILVEIRA DA SILVA E RAMON DEDECEK DA SILFVA
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC do município de
São Jerônimo, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.14/15), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Social Cristão - PSC do município de São
Jerônimo, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Social Cristão - PSC
do município de São Jerônimo, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017,
C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 62-32.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: São Jerônimo
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -PRB
RESPONSÁVEL(S) : JAIRO DA SILVA IUNG E TIAGO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB do
município de São Jerônimo, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.14/15), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB do município de
São Jerônimo, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido Republicano Brasileiro
- PRB do município de São Jerônimo, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº
23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-17.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: São Jerônimo
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANI PEREIRA WEIS E MARCIO GIANICHINI SILVEIRA
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB do
município de São Jerônimo, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.13) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e das informações bancárias do Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.15/16), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município
de São Jerônimo, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Movimento Democrático
Brasileiro - MDB do município de São Jerônimo, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE
nº 23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 64-02.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: São Jerônimo
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
RESPONSÁVEL(S) : ADELQUY GARCIA DE LIMA E MARCOS LEANDRO SILVA DE SOUZA
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Progressistas - PP do município de São
Jerônimo, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 03), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.14) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.16/17), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADA as contas do Progressistas - PP do município de São Jerônimo,
referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Progressistas - PP do
município de São Jerônimo, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, C/
C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Após, arquive-se.
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 90-97.2019.6.21.0050
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Arroio dos Ratos
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) CINTIA JARDIM D'AVILA DANI-OAB 54285)
RESPONSÁVEL(S) : CINTIA JARDIM D AVILA DANI E JOÃO ADRIANO RODRIGUESCIFUENTES (ADV(S) CINTIA JARDIM D'AVILA DANIOAB 54285)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas do Progressistas de Arroio dos Ratos, referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Foi expedido o Exame da Prestação de Contas de fl. 47, no qual o analista coloca:
“Submete-se à apreciação superior, na forma do que estabelecem os arts. 34 e 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado sobre a
prestação de contas do partido acima nominado.
Publicado o Edital nº 33/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão fl. 43.
O partido apresenta uma movimentação financeira, conforme extrato bancário, de um crédito no valor de R$ 150,00 e de débitos no montante
de R$ 183,80.
O crédito referido consta na conta 06.062056.0-6 do Banrisul como um depósito em dinheiro identificado pelo CNPJ do próprio partido, ocorre
que o partido encerrou o exercício de 2016 com um saldo de R$ 47,19 na própria conta-corrente, não constando qualquer doação ou
contribuição registrada nos respectivos demonstrativos, fls. 11 e 19, (art. 29, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Considerando que o partido não possuía esse valor em outra conta ou mesmo em caixa, da forma como consta na prestação de contas tem-se
a incidência do art. 13 da Resolução TSE nº 23.546/2017, estando assim o partido sujeito ao previsto no art. 14 da citada resolução.
Sendo assim, S.M.J., deverá ser intimado o órgão partidário e os responsáveis para querendo se manifestar a respeito e/ou proceder as
correções possíveis e que julgarem pertinente no prazo de até trinta dias.”
Posto isso, fica o Diretório Municipal do do Progressistas de Arroio dos Ratos INTIMADO a se manifestar quanto ao teor do Exame realizado
pela Unidade Técnica, bem como a juntar os documentos e comprovantes que julgar pertinentes e necessários a comprovação, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 35, § 6º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Cumpra-se.
Diligências legais
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 89-15.2019.6.21.0050
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Arroio dos Ratos
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (ADV(S) CINTIA JARDIM D'AVILA DANI-OAB 54285)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LENZZI E JULIO CEZAR SAQUETE MARTINS (ADV(S) CINTIA JARDIM D'AVILA
DANI-OAB 54285)
Vistos.
Trata-se da Prestação de Contas do Progressistas de Arroio dos Ratos, referente ao Exercício Financeiro de 2016.
Foi expedido o Exame da Prestação de Contas de fl. 33, no qual o analista coloca:
“Submete-se à apreciação superior, na forma do que estabelecem os arts. 34 e 35 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado sobre a
prestação de contas do partido acima nominado.
Publicado o Edital nº 33/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão fl. 22.
O partido declarou o recebimento de R$ 97,91 referente a sobras de campanha, conforme Demonstrativo, fl. 17, e de R$ 750,00 proveniente
de recursos do Fundo Partidário, ocorre que este valor consta somente na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, fl. 03 e no
Demonstrativo de Receitas e Despesas, fl. 13, não sendo registrado em nenhum outro relatório/demonstrativo.
Verificou-se que o valor de R$ 750,00 transitou pela conta-corrente aberta para a campanha das eleições municipais de 2016, oriundo de uma
transferência da Executiva Estadual, conforme processo de prestação de contas nº 974-34.2016.21.0050, consta no extrato bancário da conta
06.062140.0-1 um saque eletrônico de R$ 750,00, já na conta 06.062056.0-6 consta um depósito em dinheiro identificado pelo CPF
199.617.660-91, o qual pertence ao tesoureiro Júlio Cezar Saquete Martins, S.M.J., tal operação deveria ter sido realizada via transferência,
para não constar o CPF do então tesoureiro.
Outra questão a ser apontada trata do previsto no art. 6º da Resolução TSE n. 23.546/2017:
Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
Assim tal valor por ser oriundo de recursos do Fundo Partidário, não poderia ter transitado pela conta 06.062056.0-6 do Banco Banrisul.
Dessa forma, deverá ser intimado o órgão partidário e os responsáveis para querendo se manifestar a respeito e/ou proceder as correções
possíveis e que julgarem pertinente no prazo de até trinta dias.”
Posto isso, fica o Diretório Municipal do Progressistas de Arroio dos Ratos INTIMADO a se manifestar quanto ao teor do Exame realizado pela
Unidade Técnica, bem como a juntar os documentos e comprovantes que julgar pertinentes e necessários a comprovação, no prazo máximo
de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 35, § 6º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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Cumpra-se.
Diligências legais
São Jerônimo, 11 de outubro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE

58ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 082/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 19-71.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 15.533/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2017
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MDB – MUITOS CAPÕES/RS
ADV.: Eclair Dumoncel da Rosa – OAB/RS – 6.003
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido MDB de Muitos Capões/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, em
30/04/2019, intempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 33.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 36).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 37) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 39), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 42).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 39) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 42), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do Diretório
Municipal do MDB do município de Muitos Capões/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 10 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 083/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 35-25.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 14.435/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO DEM – MUITOS CAPÕES/RS
ADV.: Teodoro Stedile Ribeiro – OAB/RS – 17.342
Édipo Renato Campos Pereira – OAB/RS – 89.942
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido DEM de Muitos Capões/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
29/04/2019, intempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 48.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 51).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 52) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 54), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 57).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
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Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 54) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 57), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do DEM do município de Muitos Capões/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 10 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 084/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 24-93.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 15.336/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PT – VACARIA/RS
ADV.: Paula Daiane Rodrigues - OAB/RS – 95.204
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PT de Vacaria/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
30/04/2019, tempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 57.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 60).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 61) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 63), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 66).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 63) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 66), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do PT do município de Vacaria/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 10 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 085/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 25-78.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 15.260/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSB – VACARIA/RS
ADV.: Alessander Iacconi de Oliveira – OAB/RS – 57.638
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PSB de Vacaria/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
30/04/2019, tempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 51.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 54).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 55) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 57), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls.60).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
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anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 57) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 60), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do PSB do município de Vacaria/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 10 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 086/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 34-40.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 14.580/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PROGRESSISTA – VACARIA/RS
ADV.: Miriam Luisiana schuantes Rodrigues – OAB/RS – 35.870
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido Progressista de Vacaria/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
30/04/2019, tempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 54.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 57).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 58) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 60), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls.63).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 60) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 63), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do Progressista do município de Vacaria/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 10 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 087/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 31-85.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 14.684/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSDB – VACARIA/RS
ADV.: Tassieli Piton da Silva – OAB/RS – 111.949
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PSDB de Vacaria/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
30/04/2019, tempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 41.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 44).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 45) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 47), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 50).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
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prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 47) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 50), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do PSDB do município de Vacaria/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 10 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 088/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 27-48.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 15.233/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO DEM – VACARIA/RS
ADV.: Eduardo Gargioni – OAB/RS – 92.950
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido DEM de Vacaria/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
30/04/2019, tempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 34.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 37).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 38) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 40), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 43).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 40) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 43), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do DEM do município de Vacaria/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 10 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 089/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 38-77.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 13.975/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MDB – VACARIA/RS
ADV.: Eclair Dumoncel da Rosa – OAB/RS – 6.003
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido MDB de Vacaria/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
26/04/2019, tempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 47.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 50).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 51) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 53), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 56).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
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pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 53) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 56), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do MDB do município de Vacaria/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 10 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 090/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 12-79.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 6.523/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2014
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSDB – VACARIA/RS
ADV.: Sonia Maria Alves Pires – OAB/RS – 038.015
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PSDB de Vacaria/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014, em
28/02/2019, intempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 33.
Publicado o balanço patrimonial em 08/04/2019, não houve impugnações (fl. 36).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 37) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava incompleta.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 57), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 60).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 57) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 60), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2014 do Diretório
Municipal do PSDB do município de Vacaria/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 10 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 091/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 13-64.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 6.525/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2013
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSDB – VACARIA/RS
ADV.: Sonia Maria Alves Pires – OAB/RS – 038.015
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PSDB de Vacaria/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013, em
28/02/2019, intempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 34.
Publicado o balanço patrimonial em 08/04/2019, não houve impugnações (fl. 37).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 38) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava incompleta.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 54), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 57).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
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Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 54) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 57), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2013 do Diretório
Municipal do PSDB do município de Vacaria/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 10 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 092/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 14-49.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 6.524/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2012
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSDB – VACARIA/RS
ADV.: Sonia Maria Alves Pires – OAB/RS – 038.015
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PSDB de Vacaria/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2012, em
28/02/2019, intempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 32.
Publicado o balanço patrimonial em 08/04/2019, não houve impugnações (fl. 35).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 36) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava incompleta.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 51), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 54).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 51) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 54), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2012 do Diretório
Municipal do PSDB do município de Vacaria/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 10 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 093/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 30-03.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 15.052/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PDT – VACARIA/RS
ADV.: Gilberto Wolschick – OAB/RS – 42.292
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PDT de Vacaria/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
30/04/2019, tempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 57.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 60).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 61) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 63), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 66).
É O RELATÓRIO.
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, 14 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 192, Página: 42

DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 63) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 63), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do PDT do município de Vacaria/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 08 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 094/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 22-26.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 15.534/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MDB – MUITOS CAPÕES/RS
ADV.: Eclair Dumoncel da Rosa – OAB/RS – 6.003
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido MDB de Muitos Capões/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
30/04/2019, tempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 33.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 36).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 37) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 39), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 42).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 39) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 42), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do MDB do município de Muitos Capões/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 09 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 095/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 21-41.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 15.875/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO Progressista – ESMERALDA/RS
ADV.: Luiz Carlos Bossle da Costa – OAB/RS – 9.641
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido Progressista de Esmeralda/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018,
em 03/05/2019, intempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 48.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 51).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 52) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 54), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 57).
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É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 54) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 57), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do Progressista do município de Esmeralda/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 09 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 096/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 23-11.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 15.487/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PTB – ESMERALDA/RS
ADV.: Ester Mondadori Kramer – OAB/RS – 28.396
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PTB de Esmeralda/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
30/04/2019, tempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 36.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 39).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 40) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 42), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 45).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 42) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 45), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do PTB do município de Esmeralda/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 09 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 097/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 42-17.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 16.572/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PT – ESMERALDA/RS
ADV.: Ester Mondadori Kramer – OAB/RS – 28.396
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PT de Esmeralda/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
08/05/2019, intempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 37.
Publicado o balanço patrimonial em 09/05/2019, não houve impugnações (fl. 40).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 41) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 43), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 46).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 43) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 46), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do PT do município de Esmeralda/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 09 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 098/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
PROCESSO N.: 44-84.2019.6.21.0058
PROTOCOLO N.: 18.324/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018
PRESTADOR: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MDB – ESMERALDA/RS
ADV.: Vanda Elisa Soares – OAB/RS – 47.394
SENTENÇA
Vistos etc.
O diretório municipal do partido MDB de Esmeralda/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018, em
17/05/2019, intempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 43.
Publicado o balanço patrimonial em 24/05/2019, não houve impugnações (fl. 46).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 47) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava completa.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 49), concluindo pela aprovação das contas , com base no inciso I do art. 46, da Resolução nº 23.546/17 do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fls. 52).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas não consta(m) falha(s) que comprometa(m) a regularidade das contas.
Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 49) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 52), e, com fulcro
no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17, julgo APROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Diretório
Municipal do MDB do município de Esmeralda/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 09 de outubro de 2019.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 178/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-26.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: RÉGIS ADRIANO VANZIN
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) PEDRO FERREIRA PIEGAS-OAB 79679)
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO GODINHO DA SILVA, LUIZ EDUARDO SILVA TEJADA E CLEBER OLÍVIO GAMA GOULARTE (ADV(S)
PEDRO FERREIRA PIEGAS-OAB 79679)
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Vistos.
Tendo em vista que as partes, devidamente notificadas, não apresentaram o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do
Exercício, determino imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário, com fulcro no art. 30, inciso III, "a", da Resolução TSE n°
23.546/2017, devendo a suspensão ser comunicada aos órgãos partidários nacional e estadual.
Proceda-se na forma do art. 30, inciso IV, "a" a "c", da resolução.
Dil.
Pelotas, 11 de outubro de 2019
RÉGIS ADRIANO VANZIN
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

64ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 102/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-67.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cristal do Sul
JUÍZA ELEITORAL: MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DUDIQUELI DALAGNESE-OAB 97818)
RESPONSÁVEL(S) : ELOI LUIZ ROCKEMBACK E LAIRTON MAYER (ADV(S) DUDIQUELI DALAGNESE-OAB 97818)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de Cristal do Sul/RS,
referente ao exercício financeiro de 2018 (fls. 02-38).
Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício (fl. 41) e enviados tais documentos ao Ministério
Público Eleitoral (fl. 43), decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 44).
Apontadas irregularidades pela Unidade Técnica (fls. 45/46), determinou-se a intimação do órgão partidário, o qual deixou transcorrer o prazo
legal, sem manifestação (fl. 49).
A Unidade Técnica, em parecer conclusivo, manifestou-se pela desaprovação das contas, alegando que o órgão partidário recebeu doação no
valor de R$ 187,55, para fins de pagamento de GRU, cujo valor não transitou pela conta bancária específica informada à Justiça Eleitoral (fls.
50/51).
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela desaprovação das contas (fls. 53/54).
Intimadas para se manifestar acerca das irregularidades apontadas, as partes deixaram decorrer o prazo legal, sem manifestação (fls. 56).
Encerrada a instrução processual, as partes não apresentaram alegações finais.
Vieram os autos conclusos.
É o relato. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Conforme disposto no art. 34, §1º, da Lei 9.096/95, cabe à Justiça Eleitoral exercer a fiscalização sobre a prestação de contas dos partidos
políticos, tendo por escopo, principalmente, a identificação da origem das receitas e a destinação das despesas com a atividade partidária,
vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente pela Direção Municipal e está instruída com os documentos arrolados na Resolução
TSE nº 23.546/2017, estando as peças devidamente assinadas, tanto por seu Presidente quanto por seu tesoureiro.
Em relação às receitas partidárias, conforme se depreende do documento de fl. 13, o partido político informou à Justiça Eleitoral a inexistência
do recebimento de qualquer recurso financeiro durante o exercício de 2018. Entretanto, nas notas explicativas de fl. 32, declarou que o
Presidente do Partido, Sr. Eloi Luiz Rockemback (CPF: 422.390.010-20), realizou a doação de R$ 187,55 (cento e oitenta e sete reais e
cinquenta e cinco centavos) à agremiação, cujo valor foi utilizado para o pagamento da GRU acostada à fl. 10.
Contudo, analisando os extratos bancários de fls. 7 e 8, é possível constatar que tal doação não tramitou pelas contas bancárias mantidas pelo
partido político, em manifesta violação ao art. 39, §3º, da Lei 9.096/95 e art. 8º, §1º, da Resolução TSE 23.546/2017. E nem se diga que o valor
não não foi depositado junto à instituição financeira porque o partido encerrou suas contas bancárias, haja vista que, conforme se depreende
do comprovante de fl. 11, o pagamento da GRU ocorreu no dia 08/03/2018, muito antes de a agremiação partidária ter, supostamente,
encerrado suas contas, haja vista a existência de movimentação financeira na conta bancária n° 30861-7 (fl. 8) em 17/12/18, a indicar que tal
conta permaneceu aberta, ao menos, até o final do ano.
Em relação às despesas partidárias, o partido político declarou ter realizados gastos de R$ 2,00 (dois reias) com "despesas financeiras",
comprovados pelo extrato de fl. 7, e de R$ 187,55 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) a título de "recolhimento ao erário
- recebimento de recursos de fontes vedadas", comprovados pelos documentos de fls. 10/11.
Embora o partido político comprove os gastos realizados, é imperioso ressaltar, conforme muito bem observado pela Unidade Técnica, que o
pagamento da GRU não respeitou ao disposto no art. 18, §4º, da Resolução TSE 23.546/2017, que impõe ao partido realizar seus gastos
mediante a emissão de cheque ou por transação bancária. No caso concreto, o pagamento da GRU (incluída como despesas partidárias) se
deu mediante a utilização da conta bancária de terceiro, Sr. Moises Caetano Tomazoni, sócio do escritório de contabilidade que presta serviços
a grei, ao argumento de que só poderia ser realizado no Banco do Brasil e de que não existe agência de tal instituição financeira nos
municípios que compõem a 064ª Zona Eleitoral.
Diante disso, considerando as inconsistências acima apontadas, a desaprovação das contas do PDT de Cristal do Sul é medida que se
impõem, mostrando-se necessária a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular (R$
187,55), acrescida de multa de 10% (dez por cento), considerando que, embora não se trate de valores expressivos, correspondem à
integralidade das receitas do órgão partidário (art. 49, caput, da Resolução 23.546/2017).
III – DISPOSITIVO
Isto posto, com fundamento no art. 46, III, "a", da Resolução TSE n° 23.546/17, DESAPROVO as contas apresentadas pelo PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, do município de Cristal do Sul/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, e determino, com base
no art. 49, caput, da Resolução TSE 23.546/2017, a devolução da importância apontada como irregular, qual seja, o valor recebido pelo órgão
partidário fora das contas bancárias declaradas à Justiça Eleitoral (R$ 187,55), acrescida de multa de 10% (dez por cento). Tal valor deverá
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ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde
a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.546/2017, art. 60, § 1º).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgada a sentença, notifiquem-se os órgãos partidários Nacional e Estadual sobre o inteiro teor da presente decisão (art. 60, I,
“a”, da Resolução TSE 23.546/2017), bem como intime o órgão partidário Estadual para que: a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e
retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, destinados ao órgão sancionado; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro
Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d)
informe, nos autos da Prestação de Contas e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao
órgão partidário sancionado (art. 13, I, da Resolução TRE/RS n 298/2017).
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze)
dias, intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 13, II, da Resolução TRE/RS n 298/2017)
Efetuado o recolhimento, arquivem-se os autos, com baixa.
Rodeio Bonito, 10 de outubro de 2019
MARILENE PARIZOTTO CAMPAGNA
Juíza Eleitoral da 064ª ZE

67ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 67 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-29.2019.6.21.0067
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Encantado
JUIZ ELEITORAL: CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - ENCANTADO (ADV(S) LUCIANO JOSÉ MORESCO-OAB 39626)
RESPONSÁVEL(S) : FRANCISCO CARLOS TORIANI E SILVIO JOSE CADORE (ADV(S) LUCIANO JOSÉ MORESCO-OAB 39626)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de ENCANTADO/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O órgão partidário apresentou suas contas partidárias, colacionando documentos pertinentes, conforme previsto na legislação, porém, fora do
prazo estipulado.
Publicado edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS - DEJERS, nos termos do art. 45, inc. I, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
transcorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas apresentada, conforme se denota dos autos.
Posteriormente, emitida Manifestação pela Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias, houve apontamento de
irregularidades.
Aberta vista dos autos aos interessados, o prazo legal transcorreu sem manifestação dos interessados.
Em parecer conclusivo, a responsável pelo exame técnico opinou pela desaprovalção das contas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer também pela desaprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei nº 9.096/95, que regula a criação,
manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral,
necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência.
Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos Partidos Políticos, por seus órgãos
municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/1995, art. 32, caput).
No caso em tela, cuida-se de apreciar a prestação de contas da movimentação de recursos arrecadados pelo PT de Encantado/RS, relativa ao
exercício financeiro de 2018.
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada de forma extemporânea pelo Partido dos Trabalhadores, em
17/05/2019.
Por outro lado, quanto ao mérito, constata-se que o órgão partidário municipal recebeu recursos no importe de R$1.200,00 cuja origem se
desconhece, além disso foram aplicados no pagamento de despesa de campanha eleitoral, especificamente, no pagamento de locação de
imóvel usado para sediar o comitê da agremiação para campanha das eleições gerais de 2018, conforme documentação constante dos autos e
trazida pelo próprio partido.
Muito embora esses valores tenham sido aplicados em despesas de campanha eleitoral, o Partido jamais mencionou a arrecadação desse
valor e a correspondente despesa na prestação de contas de campanha, conforme se verifica da análise dos autos do processo n° 6822.2018.6.21.0067.
Essas irregularidades, por si só, são suficientes a dar ensejo ao recolhimento do valor de R$1.200,00 ao Tesouro Nacional, bem como
acarretar a desaprovação das contas, com as consequências daí decorrentes.
Instado a se manifestar acerca da origem do valor e a aplicação desse recurso, o Partido quedou inerte e, por isso, não se desincumbiu do
ônus de provar a origem do recurso, bem como explicar a destinação.
Destarte, sem se saber a efetiva origem da quantia de R$1.200,00, bem como sua aplicação em campanha eleitoral com a consequente
omissão desse valor na prestação de contas em que esses valores, assim como sua origem e destinação, deveriam ter sido informados à
Justiça Eleitoral, não se vislumbra outro desfecho senão a desaprovação das contas.
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Não recolhido o valor ao Tesouro Nacional, deve ser suspensa a distribuição ou o repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até
que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral, em conformidade com o art. 47, II, da Res. 23.546/2017.
Assim, diante das graves irregularidades apuradas nos autos da Prestação de Contas, bem como perante o fato de o Partido não ter se
desincumbido do seu ônus de comprovar a regularidade dos recursos e da respectiva aplicação, conclui-se pela desaprovação das contas.
Ante o exposto, julgo (1) DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de ENCANTADO/RS, relativas
ao exercício financeiro de 2018, com fulcro no artigo 46, inciso III, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017, assim como a (2) condenar o
Partido a recolher ao Tesouro Nacional a importância R$ 1.200,00, atualizada monetariamente, no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição do
Órgão Partidário no CADIN.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Encantado, 10 de outubro de 2019
CLÓVIS FRANK KELLERMANN JUNIOR
Juiz Eleitoral da 067ª ZE

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 262/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 216-80.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : RODRIGO SOARES FERREIRA (ADV(S) CLAUDIA REGINA DE SOUZA LOIOLA GONÇALVES-OAB 102665)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Defiro o pedido da AGU.
Intimem-se.
Arquive-se.
Alvorada, 10 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 263/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-83.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB 116256 E JOSÉ CARLOS
DALLASTRA-OAB 27425)
RESPONSÁVEL(S) : NEUSA BERZAGUI ABRUZZI E GILBERTO NUNES DA SILVA (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB 116256 E
JOSÉ CARLOS DALLASTRA-OAB 27425)
Vistos.
No que se refere aos aluguéis que a agremiação alega ter recebido, percebe-se, por meio de consulta aos extratos bancários, que a maioria
dos pagamentos (13 de 28) ocorreram no mês de março de 2018, embora os eventos tenham ocorrido em meses diversos, conforme se
verifica nos recibos apresentados.
Nesse contexto, determino, inicialmente, que a Serventia proceda à elaboração de planilha que, com base nos extratos bancários (fls. 10/21),
nos recibos apresentados (fls. 80/89) e no Sistema SPCA da Justiça Eleitoral, apresente as seguintes informações: 1) data da entrada/depósito
do recurso; 2) data do evento; 3) data do recibo; 4) nome do depositante; 5) CPF do depositante; e 6) valor depositado.
Então, uma vez juntada aos autos a planilha elaborada, dê-se vista ao MPE para que requeira o que entender cabível.
Retornando os autos do MPE, façam-se conclusos.
Alvorada, 10 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 264/2019 - 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(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
RESPONSÁVEL(S) : SILVIO CESAR DE MEDEIROS PEREIRA E DANIEL AUGUSTO MACARTI LUCENA
Vistos.
A decisão das fls. 72/73 foi publicada por equívoco nos presentes autos, sendo pertinente a outra relação processual. Ante a existência de erro
material, torno sem efeito a referida decisão, determinando seu desentranhamento dos autos, revogando, também, sua publicação.
Cumpra-se.
Após, retornem os autos conclusos.
Alvorada, 10 de outubro de 2019
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BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 265/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-45.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO DENILSON BARBOSA DA SILVA E SANDRO AURI VITORIA DOS SANTOS
Vistos.
Em 19/06/2019, o Chefe de Cartório Eleitoral informou acerca da omissão do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB – de
Alvorada/RS, referente à apresentação das contas partidárias anuais relativas ao exercício financeiro de 2018.
Notificados, a agremiação, o Senhor Sandro Auri Vitoria dos Santos, presidente do partido, e o Senhor Cláudio Denílson Barbosa da Silva,
tesoureiro, quedaram-se silentes, tornando-se, assim, revéis.
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 pelo julgamento das contas como não prestadas.
Intimados, 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 Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB 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
Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB 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 Renovador Trabalhista Brasileiro –
PRTB 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 Renovador Trabalhista Brasileiro 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 Renovador
Trabalhista Brasileiro de Alvorada/RS.
Oportunamente, arquive-se.
Alvorada, 10 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 266/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 31-37.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2016 - Eleições - Eleição Proporcional
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : JULIANO ROLIM (ADV(S) JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES-OAB 31738)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Trata-se de Prestação de contas eleitorais, pelo rito simplificado, apresentadas por Juliano Rolim, candidato ao cargo de vereador pelo Partido
Social Democrático - PSD no município Alvorada/RS nas eleições municipais de 2016.
Antes do recebimento das contas, certificou-se (fl. 09) que já havia transitado em julgado o processo de prestação de contas de Juliano Rolim,
nº 276-53.2016.6.21.0074, referente a sua candidatura ao cargo de vereador nas Eleições 2016, em Alvorada/RS, tendo elas sido julgadas não
prestadas, motivo pelo qual o presente feito foi autuado como Petição, nos termos do art. 73, §2º, II, da Resolução TSE 23.463/2015.
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Em 03/09/2018, as contas foram publicizadas por meio do Edital Nº 030/2019 (fl. 13), vindo a transcorrer in albis o prazo para impugnação.
Expediu-se, pela unidade técnica responsável, o Parecer Técnico pelo rito simplificado, não sendo encontradas irregularidades a serem
apontadas.
Ouvido, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas de campanha.
Foi o relatório.
Eis a decisão.
Observo que o requerimento de regularização está composto dos documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.463/2015, bem como
devidamente instruído por documento elaborado por profissional contábil e advogado, sem impropriedades ou irregularidades apontadas pela
unidade técnica ou pelo Ministério Público Eleitoral.
Diante do exposto, com fulcro no art. 30, inciso I, da Lei n. 9.504/97 e no art. 68, inciso I, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo
APROVADAS as contas eleitorais do candidato a vereador Juliano Rolim, número 13010, do Partido Social Democrático – PSD, do município
de Alvorada/RS, referentes às eleições municipais de 2016, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I,
do CPC, ressalvando-se que o referido candidato só restará quite com a Justiça Eleitoral após o fim do período correspondente ao mandato
postulado, ou seja, após 2020, uma vez que suas contas haviam sido julgadas não prestadas em processo legal devidamente instruído
anteriormente (Proc. 276-53.2016.6.21.0074).
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Junte-se cópia dessa decisão nos autos do processo 276-53.2016.6.21.0074.
Anote-se o ASE 272 (apresentação das contas), motivo/forma 2 (extemporânea) no cadastro do eleitor Juliano Rolim.
Oportunamente, baixe-se e arquive-se.
Alvorada, 10 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 267/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 32-22.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
RESPONSÁVEL(S) : SÍLVIO CÉSAR DE MEDEIROS PEREIRA E DANIEL AUGUSTO MACARTI LUCENA (ADV(S) LIDIANE ROSSATO ISSIOAB 108723)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Social Liberal – PSL – de Alvorada/RS, referente às Eleições 2018.
As contas foram apresentadas em 23/08/2019, intempestivamente portanto.
A serventia cartorária certificou que já havia sido autuado processo de Prestação de Contas das Eleições 2018 para a referida agremiação,
número 45-55.2019.6.21.0074, cuja sentença resultou em julgamento das contas como não prestadas, transitada em julgado.
Determinou-se a regularização quanto à constituição de advogado do partido, o que não restou sanado.
Foi determinado o processamento das contas.
Publicou-se o Edital de Publicação n. 031/2019, transcorrendo o prazo de três dias sem impugnações ou manifestações.
Expedido o parecer técnico conclusivo, tendo sido concluído o exame sem irregularidades apontadas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
Vieram-me os autos conclusos.
Foi o relatório.
Passo a decidir.
De início, observo que a prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em descompasso com a legislação eleitoral, momento em
que já haviam sido julgadas não prestadas as contas do PSL de Alvorada, referente às Eleições 2018 (Proc. PC 45-55.2019.6.21.0074).
Foi apresentada a prestação de contas final das referidas eleições, que foi recebida como requerimento de regularização e autuada como
petição, consoante art. 83, §2º, da Res. TSE 23.553/2017.
Prestadas as contas, não foram verificadas irregularidades, conforme Parecer Conclusivo apresentado pela Unidade Técnica de Exame.
Sendo assim, acolho a manifestação da Unidade Técnica, bem como o parecer do Ministério Público Eleitoral para a sua aprovação.
Isso posto, com fundamento no art. 77, inciso I, da Res TSE nº 23.553/2017, JULGO APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Social
Liberal (PSL) de Alvorada/RS, referente às Eleições 2018. Determino ainda, a regularização de sua situação em Alvorada/RS.
Após o trânsito em julgado, comunique-se esta decisão ao TRE-RS e ao TSE, através da atualização do Sistema SICO (Sistema de
Informações de Contas), e aos Diretórios Regional e Nacional do PSL, bem como seja juntada cópia da presente sentença nos autos do
processo 45-55.2019.6.21.0074. Ainda, oficie-se a Presidência do TRE-RS sobre a determinação de cessação de suspensão do registro deste
órgão de direção municipal (PSL – Partido Social Liberal de Alvorada/RS), no que se refere ao processo de prestação de contas das Eleições
2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, baixe-se e arquive-se.
Alvorada, 10 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
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75ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL N. 31/2019 - 75ª ZONA ELEITORAL
O Juiz Eleitoral Substituto da 75ª Zona de Nova Prata-RS, Exmo. Sr. Dr. Márcio Moreira Paranhos Dias, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Henrique Lenzi nº 464,
em Nova Prata, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, caput, e seu §4º, da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa às Prestações de Contas
Anuais – Exercício 2018, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Nova Prata
(PC 56-47.2019.6.21.0075)
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Dado e passado nesta Cidade de Nova Prata em 10 de outubro de 2019. Eu, Elisabete Susi Fernandes, Chefe de Cartório da 75ª Zona
Eleitoral, subscrevi.
Márcio Moreira Paranhos Dias,
Juiz Eleitoral Substituto.

77ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 105/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-95.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Itati
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)
RESPONSÁVEL(S) : NESTOR VOLNEI BECKER E ADRIANA RAPACK DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária, relativa ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Itati, exercício financeiro de 2018.
Foram apresentadas contas fora do prazo legal (em 09.07.19), quando o Órgão municipal se encontrava fora da vigência, ou seja, sem
validade, já que findo o período em 12.01.19 (fl. 11).
Intimada a parte para regularizar sua representação processual (fl. 17 e fls. 27, 28), silenciou, transcorrendo in albis o prazo determinado.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pelo julgamento das constas como não prestadas (fl. 32).
Em vista ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio parecer, no mesmo sentido da unidade técnica, pelo julgamento das contas como não
prestadas (fl. 34).
Novamente intimada a parte para manifestação, conforme art. 38 da Resolução TRE 23.546/17, quanto ao parecer técnico, manifestação do
Ministério Público e renúncia de procuradores, silenciou (fl. 46).
É o breve relatório.
Passo a fundamentar e decidir.
O Partido Político está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte, consoante o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95.
O partido foi devidamente notificado para regularizar sua representação processual, seja pelos procuradores dos antigos dirigentes, seja pelos
responsáveis pelo Órgão estadual, não atendendo à determinação deste Juízo Eleitoral.
Com isso, bem como face à manifestação do Ministério Público Eleitoral e da unidade técnica, as contas devem ser julgadas não prestadas por
carecer de legitimidade na representação processual.
Julgadas não prestadas, são previstas as sanções previstas no art. 48, caput e §2º, da Resolução TSE 23.546/17:
A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político.
...
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
Contudo, tendo em vista a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019,
páginas 60-64, a qual foi acolhida pela Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral, determinando a abstenção do registro no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP de suspensão de anotação do órgão partidário, sem que haja processo específico, há de ser
afastada a sanção prevista no art. 48, §2º, da Resolução TSE 23.546/17, remanescendo a sanção prevista no respectivo caput.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Itati, relativas ao exercício de 2018, nos termos do art.
46, inc. IV, “a”, da Resolução TSE nº. 23.546/17, com proibição de recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme art. 48, caput, do
mesmo diploma legal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Comuniquem-se os órgãos estadual e nacional da agremiação, através de correspondência dirigida aos respectivos endereços informados no
Sistema SGIP.
Transitado em julgado, anote-se no Sistema SICO, para fins de efetivação da sanção prevista no art. 48, caput, da Resolução TSE 23.546/17.
Após, arquive-se com baixa.
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Osório, 11 de outubro de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE

81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 179/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 13-92.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - TOROPI/RS
- PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Toropi
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
RESPONSÁVEL(S) : EDNILSON UMPIERRE MUSSOLINE, LOREDI DE ALMEIDA MAYER SCHNEDELBACH E ANTONIO DIONISIO DELA
JUSTINA (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
Vistos.
O presente feito busca regularizar a situação de inadimplência em que se encontra o PT de Toropi por suas contas do exercício 2017 terem
sido julgadas não prestadas. Submete-se ao art.59, §1º, inc.V, da Resolução TSE n.23.546/2017 que atualmente regulamenta a prestação de
contas anuais de partidos políticos e, em seu art.65, §3º, inc.III, dispõe que ao exercício financeiro de 2017 são aplicáveis as disposições de
mérito da Resolução TSE n.23.464/2015.
O exame técnico apontou a arrecadação de R$530,00 oriundos de fonte vedada, conforme o art.12, inc.IV, da Resolução TSE n.23.464/2015,
sugerindo a desaprovação das contas e o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregular, acrescido da multa prevista no art.49 da mesma
norma.
Amparado no resultado do exame, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas.
Em sua defesa o órgão partidário sustentou que o cargo de Secretário de Município, ocupado pelo doador dos recursos apontados como
irregulares, não se enquadra na vedação da norma por se tratar de agente político assessor direto do Prefeito e que não se confunde com
cargo de direção e chefia. Requereu, alternativamente, caso a tese não seja acolhida, a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade na aplicação de eventual sanção, uma vez que não teria havido má-fé e o valor seria ínfimo.
Conforme o art.40 da Resolução TSE n.23.546/2017, a instrução foi encerrada abrindo-se prazo para alegações finais, fase na qual somente o
Ministério Público Eleitoral se manifestou mantendo o parecer pela desaprovação das contas.
Ainda que o art.59, §1º, III e V, tudo da Resolução TSE n.23.546/2017, determine que este pedido de regularização observe o rito e seja
instruído com as peças da prestação de contas anual comum, não se cuida aqui de aprovar ou desaprovar o que já foi julgado não prestado
mas, tão somente, regularizar a condição de inadimplente do órgão partidário.
Entretanto, a identificação de receitas oriundas de fonte vedada impõe a aplicação do §2º do citado art.59, a saber:
Art. 59
...
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que
tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver
sido demonstrada a sua realização.
Neste ponto cumpre apreciar os argumentos do órgão partidário para sustentar a inexistência de vedação de origem nas receitas apontadas no
exame técnico.
Conforme o art.12, inc.IV, §1º, da Resolução TSE n.23.464/2015:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
(...)
IV – autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
Pela literalidade do texto, autoridade é quem exerce cargos de chefia ou direção, não especificando nível de hierarquia. É possível identificar,
contudo, o requisito essencial da vedação buscada pela norma, qual seja, a livre nomeação.
Nesse sentido:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
REALIZADA POR DETENTOR DE MANDATO ELETIVO. VEREADOR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA. NÃO CARACTERIZADA
FONTE VEDADA. LICITUDE DA DOAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. PROVIMENTO.
Configuram recursos de fontes vedadas as doações a partidos políticos advindas de autoridades públicas, vale dizer, aqueles que exercem
cargos de chefia ou direção na administração pública, direta ou indireta. Definição expressa no texto do art. 12 da Resolução TSE n.
23.464/15.
No caso, a agremiação partidária recebeu recursos de detentor de mandato eletivo de vereador. O texto normativo não contempla os agentes
políticos. Impossibilidade de se dar interpretação ampliativa à norma que traz uma restrição de direitos. O detentor de mandato eletivo não é
titular de cargo nomeado em razão de vinculações partidárias, ao contrário, exerce "munus" público, eleito pelo povo. As doações
realizadas por essa espécie de agente não possuem a potencialidade de afetar o equilíbrio entre as siglas partidárias. Caracterizada, assim, a
licitude da doação efetuada pelo vereador. Fonte vedada não caracterizada. Reforma da sentença para aprovar as contas.
Provimento.
(RE - Recurso Eleitoral n.1393 - Benjamin Constant do Sul/RS - ACÓRDÃO de 06/12/2017 – Rel. DES. FEDERAL JOÃO BATISTA PINTO
SILVEIRA - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 221, Data 11/12/2017, pg.13) (Grifei)
O trecho grifado evidencia que a excludente da vedação legal sustentada pelo prestador quanto ao cargo de Secretário Municipal por
configurar agente político, é esclarecida ao focar-se na origem do poder investido no agente público.
Ainda que doutrinariamente os cargos de Ministro de Estado, Secretário Estadual e Secretário Municipal enquadrem-se como agentes
políticos, suas nomeações são precárias e dependentes da vontade do governante da ocasião, este sim, detentor de mandato eletivo.
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Portanto, no mesmo sentido do acórdão acima, por ser o cargo de Secretário Municipal um cargo de livre nomeação, considero que o mesmo
enquadra-se na vedação do art.12, inc.IV, §1º, da Resolução TSE n.23.464/2015.
Quanto à ausência de má-fé, a ser ínfimo o valor em testilha, assim como eventual sanção a ser aplicada, tratam-se de temas a serem
apreciados em sede de sentença e sobre os quais deixo de me manifestar neste momento.
Assim sendo, sob pena de inviabilizar o presente requerimento de regularização, nos termos do art.59, §2º, da Resolução TSE n.23.546/17,
determino que o partido e responsáveis sejam intimados a recolher ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
intimação, o valor recebido irregularmente, devidamente atualizado na forma do art.60, §1º, da Resolução TSE n.23.546/2017.
Intimem-se.
São Pedro do Sul, 10 de outubro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 22/2019
A Doutora ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO, Juíza Eleitoral da 083ª Zona de Sarandi-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua João Tesser, 702, Vila
Maria, em Sarandi, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31
e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas
Anuais – Exercício 2018, dos diretórios municipais desta 083ª Zona Eleitoral, abaixo discriminados.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido Liberal – PL de Sarandi-RS;
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Sarandi-RS, 11 de outubro de 2019.
Eu, Wellerson Cioglia Júnior, Chefe de Cartório da 083ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO,
Juíza Eleitoral.

86ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 68/2019 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-69.2019.6.21.0086
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - (DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2018)
PROCEDÊNCIA: Bom Progresso
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER AUDINO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DE BOM PROGRESSO (ADV(S) NADER ALI UMAR-OAB 86311 E
ROGER ANTUNES DO NASCIMENTO-OAB 103215)
RESPONSÁVEL(S) : JOSIANE CONCEIÇÃO CAMILLO - TESOUREIRA (24-08-18-31/05/19). (ADV(S) NADER ALI UMAR-OAB 86311 E
ROGER ANTUNES DO NASCIMENTO-OAB 103215), DOUGLAS HENRIQUE LENZ DIESEL - PRESIDENTE (24-08-18-31/05/19) (ADV(S)
NADER ALI UMAR-OAB 86311), LEDI DAIANA QUIONHA DOS SANTOS DIESEL (ADV(S) ROGER ANTUNES DO NASCIMENTO-OAB
103215), RUBEM HOFFMEISTER - PRESIDENTE ( 20-04-17-23-08-18) E EDERSON J P KAMPHORST - TESOUREIRO (20/04/17-23/08/18)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de BOM PROGRESSO/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O partido apresentou as contas na data de 30/04/2019, as quais foram recebidas como declaração de ausência de movimentação de recursos
(fls. 08/09 ).
Verificado a ausência de representação processual do Sr. Rubem Hoffmeister e do Sr. Ederson J. P. Kampohorst, foi emitida carta de
intimação a fim de regularizar a situação (fls. 15/16). O prazo transcorreu sem apresentação de procuração (fl. 17). Foi decretada a revelia dos
responsáveis Sr. Rubem Hoffmeister e Sr. Ederson J. P. Kampohorst, conforme despacho de fl. 18.
Diante da constatação de movimentação financeira foi determinado o prosseguimento do feito pelo rito previsto no artigo 31 e seguintes da
Resolução TSE nº 23.546/2017. Novos documentos foram juntados às fls. 38 a 68 pela agremiação partidária, a fim de atender ao disposto no
artigo 29 da citada resolução.
O balanço patrimonial e a demonstração de resultado foram publicados por Edital no DEJERS (fl. 71) E foi enviada cópia dos referidos
documentos ao Ministério Público Eleitoral (fl. 73).
Certificada a ausência de impugnações (fl. 72/74).
Emitido parecer conclusivo (fl. 75), concluindo pela aprovação das contas apresentadas.
Na mesma linha o Órgão Ministerial, em seu parecer, opinou pela aprovação das contas (fl. 77).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção
e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas.
O art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Por sua vez o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas, assim como a atenuar a influência do abuso
do poder econômico na estruturação da democracia brasileira.
Os autos estão instruídos com as peças exigidas no art. 4º c/c art. 29 da resolução TSE n. 23.546/17. Na análise das contas não se verificam
impropriedades, irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas trazidas pelo partido.
As contas apresentadas pelo Partido preenchem os requisitos da Resolução do TSE 23.546/2017, posto que foram apresentados todos os
documentos exigidos pela legislação, apesar de intempestivo.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no artigo 46, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, julgo
APROVADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA de BOM PROGRESSO/RS referentes ao exercício financeiro
de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se por nota de expediente. O Ministério Público Eleitoral, pessoalmente.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Três Passos, 11 de outubro de 2019
SUCILENE ENGLER AUDINO
Juíza Eleitoral da 086ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 86 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-66.2018.6.21.0086
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Esperança do Sul
JUÍZA ELEITORAL: SUCILENE ENGLER AUDINO
EXEQUENTE(S) : UNIÃO (ADV(S) DAVI BRESSLER-OAB 63078)
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE ESPERANÇA DO SUL (ADV(S) MARCELO CARDOSO TRINDADEOAB 19512)
RESPONSÁVEL(S) : ADELAR JOAQUIN CHECHI E SILDO SCHUCH (ADV(S) MARCELO CARDOSO TRINDADE-OAB 19512)
R.h.
Trata-se de processo de prestação de contas em que houve o parcelamento de débito eleitoral, conforme acordo firmado pela UNIÃO e o
Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Esperança do Sul (fls. 105/112).
Ficou estipulado o parcelamento do débito em 4 (quatro) prestações mensais e fixas no valor de R$ 157,50 (cento e cinquenta e sete reais e
cinquenta centavos). Verifica-se pelas guias anexadas aos autos às fls. 119 a 122, que as parcelas foram todas quitadas pela agremiação
partidária.
Ante o exposto, diante do pagamento integral do débito pelo partido político, considero satisfeita a obrigação e extinta a dívida, por analogia ao
artigo 924, II, CPC, com o arquivamento definitivo do feito.
Intime-se.
Diligências legais.
Três Passos, 11 de outubro de 2019
SUCILENE ENGLER AUDINO
Juíza Eleitoral da 086ª ZE

89ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 219/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-37.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Partido Político
- Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Independência
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
RESPONSÁVEL(S) : JESSI TEREZINHA TIECKER E JOSIELI CRISTINA AVILA LESSES (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB
47732)
Sentença nº: 110/2019.
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2018 do Partido Republicano Brasileiro, de Independência/RS.
As contas partidárias foram apresentadas em Cartório tempestivamente, pois foram protocoladas em 29/03/2019, cumprindo com o que
estabelece a Resolução 23.546/17 do TSE, art.28.
Publicado Edital, não houve impugnação.
Remetidos os autos ao Expert nomeado pelo Juízo Eleitoral, apresentou Relatório Conclusivo do Exame das Contas (fls. 21), concluindo pela
aprovação das contas.
Sobreveio parecer pelo Ministério Público Eleitoral manifestando-se no mesmo sentido (fls. 22).
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Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a fundamentar e a decidir.
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos Políticos), arts. 30/37 e na Resolução
TSE nº 23.546/17.
Diante do exposto, estando convencida de que os documentos apresentados refletem a regularidade da documentação financeira e patrimonial
do Partido em tela, JULGO APROVADA a Prestação de Contas relativas ao Exercício de 2018 do Partido da Republicano Brasileiro, de
Independência/RS, forte no art. 46, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se a sentença no DJERS.
Certifique-se o trânsito em julgado desta Sentença e demais diligências, contando a partir da data de sua publicação.
Solicitada a devolução de eventuais documentos, devolva-se, mantendo cópia nos autos, exceto Livros e documentos que não permitam cópia,
dos quais deverá ser lavrada certidão de devolução.
Proceda-se os registros pertinentes no Sistema, SICO e nos arquivos de controle da 089ª ZE/RS.
Registre-se o arquivamento destes autos, com baixa, no SADPWEB.
Três de Maio, 09 de outubro de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 220/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-06.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Buricá
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) ROBERTO HAHN-OAB 42769)
RESPONSÁVEL(S) : ELÉGIO JOSÉ BRISCH E PAULO KOCHEM (ADV(S) ROBERTO HAHN-OAB 42769)
Sentença nº: 111/2019
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2018, do Partido Social Democrático – PSD, de Boa Vista do Buricá/RS.
As contas partidárias foram apresentadas em Cartório tempestivamente, pois foram protocoladas em 30/04/2019, cumprindo com o que
estabelece a Resolução 23.546/2017 do TSE, art.28.
Apresentado Relatório Conclusivo do Exame das Contas, concluindo pela aprovação das contas com ressalvas.
Sobreveio parecer pelo Ministério Público Eleitoral manifestando-se no mesmo sentido.
Vieram os autos conclusos.
Breve, é o relatório.
Passo a fundamentar e a decidir.
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos Políticos), arts. 30/37 e na Resolução
TSE nº 23.464/15.
Do exame realizado, constatou-se que a prestação de contas apresenta falhas, mas que não comprometem a regularidade das contas, pois,
como bem observou o relatório conclusivo, são erros formais, porém, não devem se repetir nos registros contábeis de exercícios futuros.
Destarte, considerando que as contas apresentam erros formais, mas que não comprometem a regularidade destas, impõe-se a aprovação
com ressalvas.
Diante do exposto, JULGO APROVADA, com ressalvas, a Prestação de Contas relativas ao Exercício de 2018 do Partido da Social
Democrático – PSD, de Boa Vista do Buricá/RS, forte no art. 46, inciso II da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Intime-se a parte interessada, para que, querendo, interponha recurso no prazo da Lei.
Publique-se a sentença.
Transitada em julgado, cumpra-se e após, arquive-se com baixa.
Proceda-se os registros pertinentes no Sistema, SICO e nos arquivos de controle da 089ª ZE/RS.
Três de Maio, 09 de outubro de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 221/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-88.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Buricá
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO RUDNEI SEHNEM E CARLOS ALBERTO GRIEBELER KERN (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
Sentença nº: 107/2019.
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2018 do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de Boa Vista Buricá/RS.
As contas partidárias foram apresentadas em Cartório tempestivamente, pois foram protocoladas em 30/04/2019, cumprindo com o que
estabelece a Resolução 23.546/17 do TSE, art.28.
Publicado Edital, não houve impugnação.
Remetidos os autos ao Expert nomeado pelo Juízo Eleitoral, apresentou Relatório Conclusivo do Exame das Contas (fls. 79), concluindo pela
aprovação das contas.
Sobreveio parecer pelo Ministério Público Eleitoral manifestando-se no mesmo sentido, porém, ressalvando o equivioco do registro dos
recibos. (fls. 80).
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Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a fundamentar e a decidir.
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos Políticos), arts. 30/37 e na Resolução
TSE nº 23.546/17.
Diante do exposto, estando convencida de que os documentos apresentados refletem a regularidade da documentação financeira e patrimonial
do Partido em tela, JULGO APROVADA a Prestação de Contas relativas ao Exercício de 2018 do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, de Boa Vista Buricá/RS, forte no art. 46, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se a sentença no DJERS.
Certifique-se o trânsito em julgado desta Sentença e demais diligências, contando a partir da data de sua publicação.
Solicitada a devolução de eventuais documentos, devolva-se, mantendo cópia nos autos, exceto Livros e documentos que não permitam cópia,
dos quais deverá ser lavrada certidão de devolução.
Proceda-se os registros pertinentes no Sistema, SICO e nos arquivos de controle da 089ª ZE/RS.
Registre-se o arquivamento destes autos, com baixa, no SADPWEB.
Três de Maio, 09 de outubro de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 222/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-73.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Buricá
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
RESPONSÁVEL(S) : WAGNER KLOCKNER E ARI ANTÔNIO KOCHHANN (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
Sentença nº: 109/2019.
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2018 do Partido Progressistas, de Boa Vista Buricá/RS.
As contas partidárias foram apresentadas em Cartório tempestivamente, pois foram protocoladas em 30/04/2019, cumprindo com o que
estabelece a Resolução 23.546/17 do TSE, art.28.
Publicado Edital, não houve impugnação.
Remetidos os autos ao Expert nomeado pelo Juízo Eleitoral, apresentou Relatório Conclusivo do Exame das Contas (fls. 70), concluindo pela
aprovação das contas.
Sobreveio parecer pelo Ministério Público Eleitoral manifestando-se no mesmo sentido, porém, ressalvando o equivoco do registro dos recibos.
(fls. 71).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a fundamentar e a decidir.
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos Políticos), arts. 30/37 e na Resolução
TSE nº 23.546/17.
Diante do exposto, estando convencida de que os documentos apresentados refletem a regularidade da documentação financeira e patrimonial
do Partido em tela, JULGO APROVADA a Prestação de Contas relativas ao Exercício de 2018 do Partido Progressistas, de Boa Vista
Buricá/RS, forte no art. 46, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se a sentença no DJERS.
Certifique-se o trânsito em julgado desta Sentença e demais diligências, contando a partir da data de sua publicação.
Solicitada a devolução de eventuais documentos, devolva-se, mantendo cópia nos autos, exceto Livros e documentos que não permitam cópia,
dos quais deverá ser lavrada certidão de devolução.
Proceda-se os registros pertinentes no Sistema, SICO e nos arquivos de controle da 089ª ZE/RS.
Registre-se o arquivamento destes autos, com baixa, no SADPWEB.
Três de Maio, 09 de outubro de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 223/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-58.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Boa Vista do Buricá
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
RESPONSÁVEL(S) : FÁBIO RODRIGO KUNRATH E LORI TERESINHA SCHNEIDER KLAUS (ADV(S) FELIPE CLASSMANN-OAB 100281)
Sentença nº: 108/2019.
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira, de Boa Vista Buricá/RS.
As contas partidárias foram apresentadas em Cartório tempestivamente, pois foram protocoladas em 30/04/2019, cumprindo com o que
estabelece a Resolução 23.546/17 do TSE, art.28.
Publicado Edital, não houve impugnação.
Remetidos os autos ao Expert nomeado pelo Juízo Eleitoral, apresentou Relatório Conclusivo do Exame das Contas (fls. 88), concluindo pela
aprovação das contas.
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Sobreveio parecer pelo Ministério Público Eleitoral manifestando-se no mesmo sentido, porém, ressalvando o equivioco do registro dos
recibos. (fls. 89).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a fundamentar e a decidir.
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos Políticos), arts. 30/37 e na Resolução
TSE nº 23.546/17.
Diante do exposto, estando convencida de que os documentos apresentados refletem a regularidade da documentação financeira e patrimonial
do Partido em tela, JULGO APROVADA a Prestação de Contas relativas ao Exercício de 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira, de
Boa Vista Buricá/RS, forte no art. 46, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se a sentença no DJERS.
Certifique-se o trânsito em julgado desta Sentença e demais diligências, contando a partir da data de sua publicação.
Solicitada a devolução de eventuais documentos, devolva-se, mantendo cópia nos autos, exceto Livros e documentos que não permitam cópia,
dos quais deverá ser lavrada certidão de devolução.
Proceda-se os registros pertinentes no Sistema, SICO e nos arquivos de controle da 089ª ZE/RS.
Registre-se o arquivamento destes autos, com baixa, no SADPWEB.
Três de Maio, 09 de outubro de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 224/2019 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-43.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José do Inhacorá
JUÍZA ELEITORAL: JACQUELINE DA SILVA FROZZA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ALINE LUCCA LOTTKE-OAB 73750)
RESPONSÁVEL(S) : MAGDA DENIS BECKER HOFMANN E SANDRA ELIETE MAFFACIOLI RECKZIEGEL (ADV(S) ALINE LUCCA LOTTKEOAB 73750)
Sentença nº: 106/2019.
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2018 do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de São José do Inhacorá/RS.
As contas partidárias foram apresentadas em Cartório tempestivamente, pois foram protocoladas em 30/04/2019, cumprindo com o que
estabelece a Resolução 23.546/17 do TSE, art.28.
Publicado Edital, não houve impugnação.
Remetidos os autos ao Expert nomeado pelo Juízo Eleitoral, apresentou Relatório Conclusivo do Exame das Contas (fls. 77), concluindo pela
aprovação das contas.
Sobreveio parecer pelo Ministério Público Eleitoral manifestando-se no mesmo sentido, ressalvando porém, o equivioco do registro dos
recibos (fls. 78).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a fundamentar e a decidir.
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos Políticos), arts. 30/37 e na Resolução
TSE nº 23.546/17.
Diante do exposto, estando convencida de que os documentos apresentados refletem a regularidade da documentação financeira e patrimonial
do Partido em tela, JULGO APROVADA a Prestação de Contas relativas ao Exercício de 2018 do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, de São José do Inhacorá/RS, forte no art. 46, inciso I da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se a sentença no DJERS.
Certifique-se o trânsito em julgado desta Sentença e demais diligências, contando a partir da data de sua publicação.
Solicitada a devolução de eventuais documentos, devolva-se, mantendo cópia nos autos, exceto Livros e documentos que não permitam cópia,
dos quais deverá ser lavrada certidão de devolução.
Efetivem-se os registros pertinentes no Sistema, SICO e nos arquivos de controle da 089ª ZE/RS.
Registre-se o arquivamento destes autos, com baixa, no SADPWEB.
Três de Maio, 09 de outubro de 2019
JACQUELINE DA SILVA FROZZA
Juíza Eleitoral da 089ª ZE

91ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 60/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-92.2019.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Crissiumal
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753)
RESPONSÁVEL(S) : WILLY CARLOS GRUN E DELCIO LUIZ FRANCK (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753)
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Postulou, o requerente, que o município de Crissiumal fosse intimado para que apresentasse cópia da legislação municipal que criou a
estrutura administrativa vigente, regulou os departamentos e suas devidas atribuições. Requereu, também, a juntada do organograma da
estrutura administrativa, contendo os departamentos e servidores vinculados a cada secretaria e departamento, assim como cópia da portaria
de nomeação do diretor de trânsito e de designação de seus subordinados e funções desempenhadas por esse subordinado. Ainda, pretendeu
que o ente informassem se Nelson Putzke seria servidor concursado, qual o cargo em que tomou posse e para o qual prestou concurso.
Não há sentido na postulação, uma vez que o objeto da prestação de contas e o ponto de divergência do parecer conclusivo (fl. 74-v, “Da
Identificação das Irregularidades”) sobre o qual incide a discussão independe do fato de Nelson Putzke ser, ou não, servidor concursado, uma
vez que a vedação exige que o doador, independentemente de ser ou não servidor efetivo empossado através de concurso público, exerça
função de livre nomeação e exoneração, para que assim se enquadre no conceito de autoridade pública, ressalvados, unicamente, os filiados a
partido políticos.
Veja-se o que estabelece a Resolução do TSE nº 23.546/2017:
"Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
(...)
IV - autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre
nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político."
No caso em tela, tem-se que, durante o exercício de 2018, Nelson Putzke exerceu uma função gratificada de direção, enquadrando-se,
portanto, no conceito de autoridade pública, de modo que, nessa condição, não poderia ter efetuado qualquer valor a título de doação.
O que incumbe ao Judiciário Eleitoral é a solicitação de informações ao Municípios a respeito das pessoas físicas que exerceram cargos de
chefia ou direção durante o período de exame, justamente para ter condições de realizar a análise das contas partidárias, quanto ao quesito
das fontes vedadas, o que foi feito e, no caso do Município de Crissiumal, pelo Ofício Circular 04/2019, cuja resposta da Administração foi
juntada aos autos, fls. 86 e 87.
De mais a mais, se houvesse qualquer interesse por parte do requerente na documentação supracitada, poderia ter efetuado a
solicitação diretamente à Administração Municipal.
Diante do exposto, indefiro o pedido, porquanto meramente protelatório ao objeto do presente feito.
Abra-se, assim, vista às partes para que, no prazo comum de 03 (três) dias, apresentem alegações finais, nos termos do art. 40 da Resolução
do TSE n. 23.546/2017.
Crissiumal, 11 de outubro de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 61/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-43.2016.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Crissiumal
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753)
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO ANGLER LANGNER E ELOIR LUIZ VARGAS MAGNI
Vistos.
Tendo em vista as prestações terem sido pagas em sua totalidade, determino o arquivamento dos autos.
Dil. legais.
Crissiumal, 11 de outubro de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE

92ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Dos 16 dias aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2019, a 92ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, de acordo com o Edital de
Eliminação de Documentos nº 14/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul nº 136/2019, de
25/07/2019, procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Arroio Grande, 10 de outubro de 2019.
RÉGIS PEDROSA BARROS
Juiz Eleitoral Substituto

95ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 95 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-25.2019.6.21.0095
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Exercício 2018 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - OMISSÃO.
PROCEDÊNCIA: Sananduva
JUÍZA ELEITORAL: DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
INTERESSADO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE SANANDUVA, CESAR ANTONIO SALVADOR E CLEITON TARTARI
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R.h.
Vistos.
Abra-se vista aos interessados para, querendo, manifestarem-se quanto ao parecer do Ministério Público Eleitoral de fls. 23 e verso, no prazo
de três (3) dias, conforme dispõe o Art. 767, V, da CNJE.
Em virtude da decretação de revelia, publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Sananduva, 11 de outubro de 2019
DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI
Juíza Eleitoral da 095ª ZE

98ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 36/2019 - 98 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-64.2019.6.21.0098
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Garibaldi
JUIZ ELEITORAL: GÉRSON MARTINS DA SILVA
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) JORDANA BONASINA-OAB 98957)
RESPONSÁVEL(S) : ELDO MILANI - PRESIDENTE E CALVETE POLETO - TESOUREIRO (ADV(S) JORDANA BONASINA-OAB 98957)
Vistos.
Cuida-se de expediente de prestação anual de contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Garibaldi relativa ao ano de
2018.
Publicado o Edital nº 06/2019 (fls. 83), que disponibiliza o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado, pelo prazo de 15 dias, bem
como foi disponibilizado o processo ao Ministério Público, que nada requereu, observando parágrafos 1º e 2º do art. 31 da Resolução do TSE
nº 23.464/2015.
Publicado o Edital nº 13/2019 (fls. 87), de impugnação, transcorreu o prazo de 5 dias sem qualquer manifestação, art. 31, § 3º, daquela
Resolução.
Exame preliminar da prestação das contas solicita documentos e esclarecimentos (fls.90-1).
Legenda entrega documentação faltante e justifica questionamentos do exame preliminar (fls. 93, 98- 127).
Exame da prestação de contas elaborado pela servidora solicita manifestação da agremiação sobre utilização do fundo de caixa (fl. 128).
Agremiação aduz que o saldo existente no fundo de caixa resulta de situação jurídica já sanada, comprova o depósito do valor excedente na
conta bancária no exercício 2019 e alega que o partido já foi penalizado por este motivo em exercícios anteriores, junta documento (fls. 132-3).
Parecer conclusivo recomenda desaprovação das contas (fl. 134).
Parecer do MPE é pela desaprovação das contas (fl. 136).
Defere-se ao Partido nova oportunidade para alegações finais.
Em defesa o Partido ratifica manifestações anteriores de que o fundo de caixa foi mantido durante este tempo tendo em vista a condenação
em processo trabalhista, que esta situação finalmente foi resolvida e corroboram a alegação de que já estão pagando multa nos exercícios
anteriores em virtude deste mesmo entrave (fls. 140-1).
É o relatório. Passo a decidir.
Não obstante, a inobservância da utilização de conta bancária para toda e qualquer movimentação financeira retire a idoneidade dos registros
contábeis do Partido, a agremiação demonstrou boa fé, pois esta conseguindo resolver tanto a pendência trabalhista, bem como corrigindo as
irregularidades perante esta esfera.
Tendo em vista que já estão pagando multa de exercícios anteriores, devido a mesma irregularidade apontada, ou seja, extrapolação do limite
de fundo de caixa, considero o empenho dispensado para a regularização da prestação de contas.
ISSO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas da representação local do MDB relativas ao ano de 2018, fulcro no art. 46, II
da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Intimem-se.
Garibaldi, 10 de outubro de 2019
GÉRSON MARTINS DA SILVA
Juiz Eleitoral da 098ª ZE

108ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-32.2019.6.21.0108
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Sapucaia do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA PINTO GOEDERT
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) MATHEUS INÁCIO SOUZA-OAB 109471)
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL MARQUES MACHADO E RICARDO MANIS MACHADO (ADV(S) MATHEUS INÁCIO SOUZA-OAB 109471)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Diretório Municipal do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - do município de Sapucaia do Sul/RS.
Publicado o Edital nº 19/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme Certidão de fl. 19-v.
O partido, intimado, regularizou o CNPJ do órgão, informando os dados no SGIP, comprovando nos autos (fl. 29)
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O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas apresentadas (fl. nº 27).
A análise técnica recomendou a aprovação das contas, nos termos do art. 45, inciso IV, da Res. TSE nº 23.546/17 (fl. 32).
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas de
2018 do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - do município de Sapucaia do Sul/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII, letra
“a”, da Resolução nº 23.546/17, do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Sapucaia do Sul, 01 de outubro de 2019
ANDRÉIA PINTO GOEDERT
Juíza Eleitoral da 108ª ZE

111ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 35/2019 - 111ª ZE
PROCESSO CLASSE: AP - 70-96.2018.6.21.0000
Ação Penal - Crime Eleitoral - Falsidade Ideológica
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre/RS
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
RÉU : Gilmar Sossella (ADV(S): José Augusto Rangel de Alckmin - OAB/DF 7.118, José Eduardo Rangel de Alckmin - OAB/DF 2.977, Pedro
Junior Braule Pinto - OAB/DF 29.477, Rodrigo Otávio Barbosa de Alencastro - OAB/DF 15.101, Lieverson Luiz Perin - OAB/RS 49.740)
Vistos.
Trata-se de examinar a questão da ocorrência, ou não, do delito de peculato, na modalidade desvio tipificado no artigo 312, do Código Penal.
Sustenta a Acusação que o réu, por meio do uso do telefone que detinha em razão do cargo de presidente da Assembleia Legislativa, praticou
o delito ao utilizar o aparelho para finalidade diversa da que lhe era destinada em razão do cargo, eis que usou a conta desse aparelho, paga
pela Assembleia Legislativa, para fazer campanha eleitoral.
A Defesa, a seu turno, pretende ver reconhecida a inexistência do crime imputado ao réu, sob dois argumentos centrais: a) de que não houve a
realização do tipo penal, haja vista que o réu sequer esteve de posse de valores, posto que o pagamento da conta era feito diretamente pela
Assembleia Legislativa à companhia de telefonia, b) ressarciu os gastos custeados pela Assembleia Legislativa, não se cogitando de prejuízo
ao erário.
Contudo, diferentemente do que alegado pela Defesa, a imputação não é de apropriação de valores, mas sim de utilização do aparelho
telefônico que detinha, em desvio de finalidade - segunda figura do caput do artigo 312, do Código Penal.
Nesse sentido, igualmente a restituição dos valores não incide como excludente, pois não se cogita, no caso, de peculato na modalidade
culposa.
Isso posto, examinados os argumentos da Defesa, recebo a denúncia.
Designo audiência de instrução para o dia 05/12/2019, às 14h, na sala 603, do Foro Regional da Tristeza.
Diligências.
Intimem-se.
Em 27/09/2019.
Roberto Arriada Lorea,
Juiz Eleitoral da 111ª Zona.

122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 93/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-96.2019.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
RESPONSÁVEL(S) : NILO JOÃO DE ARAÚJO E SIDNEI JESUS ARAÚJO DO AMARAL (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas anuais do Progressistas - PP, do município de Mostardas, referente ao exercício financeiro de
2018 (fls. 02-42), apresentada no dia 16/05/2019, requerendo a sua aprovação.
Juntou-se aos autos as Cartas de Notificação n. 26 a 29/2019 as quais informaram ao partido e aos responsáveis sobre a sua mora na entrega
da prestação de contas referente ao exercício de 2018 (fls. 44-47), bem como a relação de membros do órgão partidário (fl. 49).
Foi dada publicidade do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2018 através do Edital n. 07/2019 (fl. 51),
publicado no DEJERS no dia 06/06/2019 (fl. 54), e do Ofício n. 13/2019 (fl. 52), encaminhado ao Ministério Público Eleitoral.
Juntou-se o extrato bancário com a relação das contas bancárias da agremiação partidária (fl. 55).
Houve Exame das Contas (fl. 56).
Por despacho abriu-se prazo para as partes se manifestarem sobre o exame das contas (fl. 58).
O partido se manifestou e juntou documentos (fls. 61-65).
Foi apresentado Parecer Conclusivo opinando pela desaprovação das contas partidárias prestadas (fls. 67-68).
O parecer do Ministério Público Eleitoral também foi no sentido da desaprovação das contas partidárias prestadas (fl. 70).
É o breve relatório.
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Passo a decidir.
Na análise das contas partidárias anuais devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995,
regulamentada pela Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, IV.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral. Havendo tal apresentação, o processamento se dará nos limites do que dispõe o artigo 31 e
seguintes da Resolução TSE n. 23.546/2017.
No caso dos autos, o diretório municipal do Progressistas - PP, do município de Mostardas, apresentou a documentação exigida pelo artigo 29,
da Resolução TSE n. 23.546/2017, mas fora do prazo determinado em lei.
Aqui estamos diante da primeira impropriedade constante dos autos: as contas foram apresentadas intempestivamente. O prazo para a
apresentação das contas é até o dia 30 do mês de abril do ano seguinte ao do exercício (art. 28, Resolução TSE n. 23.546/2017), contudo a
apresentação das contas ocorreu no dia 16.05.2019.
A segunda impropriedade apontada no parecer conclusivo foi a não indicação pela agremiação partidária de todas as contas atreladas ao seu
CNPJ.
Analisando os sistemas oficiais da Justiça Eleitoral foi possível identificar quatro contas bancárias em nome do PP de Mostardas, porém
apenas uma delas foi colocada no documento de Relação de Contas Bancárias Abertas (fls. 8/9). Assim, o partido deixou de informar três das
suas contas, o que contraria o que determina o artigo 29, III, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quando da sua resposta ao Exame das Contas (fls. 61-65), a agremiaçaõ partidária juntou documentos comprovando o fechamento das contas
que não tiveram movimentação financeira.
Essa situação seria uma irregularidade grave, caso houvesse movimentação de recursos nas contas não declaradas neste processo, no
entanto, a partir do extrato de folha 55, percebe-se que em tais contas não houve movimentação de valores.
Estando as contas sem movimetação e tendo sido encerradas, pode-se entender que se trata de uma impropriedade no caso concreto.
Também foi verificada uma irregularidade nos autos: a omissão de lançamentos referentes ao contador e ao advogado do órgão partidário
nesta prestação de contas.
Esses serviços ou foram remunerados e o valor respectivo precisava ter transitado na conta-corrente do órgão partidário ou foram doações
estimáveis em dinheiro e necessitariam ser lançados no Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas, o que não ocorreu.
Em resposta ao este apontamento (fl. 61), a agremiação partidária limitou-se a reconhecer o esquecimento de lançar como doação estimável o
serviço do patrono e sequer mencionou os serviços prestados pelo contador.
O caminho correto seria a juntada nos autos de documento comprobatório do alegado, bem como lançar no respectivo demonstrativo o
recebimento da doação do profissional que atuou no processo do exercício de 2018.
Apesar da constatação de duas impropriedades e de uma irregularidade, em discordância com o Parecer Conclusivo (fls. 67-68) e com o
parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 70), entendo que essas falhas permitem aprovar as contas com ressalvas nos termos do inciso II, do
art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017. Isso porque o partido não movimentou recursos durante todo o exercício, declarou que as
atividades do advogado foi doação estimável e nada indica que não a do contador também não tenha sido. Não são situações de gravidade
extrema a ponto de ensejarem a desaprovação, tendo em vista o contexto dos autos.
Frise-se, entretanto, que a agremiação partidária não deve repetir essas omissões de lançamentos. No sistema SPCA há um demonstrativo
específico para as atividades recebidas como doações estimáveis, o qual deve ser preenchido adequadamente.
Ante todo o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Progressistas - PP, do município de Mostardas,
referentes ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Promovam-se os registros pertinentes e, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Mostardas, 10 de outubro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 94/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-07.2019.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Tavares
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
RESPONSÁVEL(S) : JADER CRISTIANO PEDONE E NARDEL RODRIGUES NUNES (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas anuais do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Tavares, referente ao
exercício financeiro de 2018 (fls. 02-81), apresentada no dia 08/04/2019, requerendo a sua aprovação.
Juntou-se ao processo a relação de membros do órgão partidário (fls. 83-84).
Foi dada publicidade do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2018 através do Edital n. 06/2019 (fl. 87),
publicado no DEJERS no dia 06/05/2019 (fl. 85), e do Ofício n. 07/2019 (fl. 86), encaminhado ao Ministério Público Eleitoral.
Juntou-se o extrato bancário com a relação das contas bancárias da agremiação partidária (fl. 89).
Foi apresentado Parecer Conclusivo opinando pela aprovação com ressalvas das contas partidárias prestadas (fls. 90-91).
O parecer do Ministério Público Eleitoral também foi no sentido da aprovação com ressalvas das contas partidárias prestadas (fl. 93).
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise das contas partidárias anuais devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995,
regulamentada pela Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, IV.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral. Havendo tal apresentação, o processamento se dará nos limites do que dispõe o artigo 31 e
seguintes da Resolução TSE n. 23.546/2017.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Tavares, apresentou a documentação
exigida pelo artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, dentro do prazo determinado em lei. Tanto foi assim que não houve necessidade de
realização de diligências, seguindo-se, portanto, logo para a feitura do parecer conclusivo (fls. 90-91).
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, 14 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 192, Página: 61

A primeira impropriedade apontada no parecer foi a não indicação pela agremiação partidária de todas as contas atreladas ao seu CNPJ.
Analisando os sistemas oficiais da Justiça Eleitoral foi possível identificar duas contas bancárias em nome do PDT de Tavares, porém apenas
uma delas foi colocada no documento de Relação de Contas Bancárias Abertas (fl. 27). Assim, o partido deixou de informar uma das suas
contas (Agência 0424, conta 0601094407), o que contraria o que determina o artigo 29, III, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Essa situação seria uma irregularidade grave, caso houvesse movimentação de recursos na conta não declarada neste processo, no entanto,
a partir do extrato de folha 89, percebe-se que em tal conta não houve movimentação de valores.
Trata-se, pois, de uma impropriedade no caso concreto.
Outra questão levantada pelo Parecer Conclusivo é a diferença de R$ 2,25 nas despesas colocadas no Demonstartivo de Receitas e Gastos
(fl. 53/54) versus o que transitou pela conta bancária do partido. No demonstrativo apontaram-se gastos de R$ 3.831,91, já no extrato houve a
circulação de apenas R$ 3.829,66, ou seja, temos configurado R$ 2,25 como recurso de origem não identificada (art. 13).
Note-se que estamos diante de uma situação que novamente denota gravidade, todavia é de se sopesar a quantia de que estamos tratando.
Tal situação se restringe a um total de R$ 2,25, o que indica que houve apenas um lapso no momento dos registros da agremiação partidária.
Assim, diante da inexpressividade do valor que não transitou pela conta corrente do partido, deixo de determinar o recolhimento aos cofres
públicos.
Por outro lado, recomendo fortemente que nas próximas prestações de contas 100% dos recursos manejados transitem pela conta corrente do
órgão municipal e que todos os lançamentos sejam consonantes ao que consta do extrato bancário, conforme, por exemplo, o artigo 8°, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Apesar da constatação da regularidade das contas, foram verificadas impropriedades, falhas e ausências irrelevantes que não permitem a
aprovação pura das contas, mas é possível aprovar as contas com ressalvas nos termos do inciso II, do art. 46, da Resolução TSE
n. 23.546/2017.
Ante todo o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, do
município de Tavares, referentes ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Promovam-se os registros pertinentes e, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Mostardas, 10 de outubro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 95/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-81.2019.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)
RESPONSÁVEL(S) : JEDER SILVEIRA DA SILVA E ARY WILSON AFONSO DE ARAÚJO (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806), LUIZ
CARLOS GHIORZZI BUSATO E JOSÉ FRANCISCO SOARES SPEROTTO
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas partidárias do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do município de Mostardas, referente ao
exercício financeiro de 2018.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 19.06.2019 (fls. 02-13).
Foram juntadas no processo as Cartas de Notificação n. 47 a 51/2019 as quais informavam ao órgão partidário a necessidade de prestação
das contas (fls. 15-19), bem como a relação de membros do órgão partidário (fls. 21-23).
Sobreveio despacho determinando as providências a serem realizadas no processo (fl. 25).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 08/2019 (fl. 28), no dia 08/08/2019 (fl. 29), o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 29v).
Na sequência, expediu-se certidão informando a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário (fl. 29v).
Juntou-se aos autos o extrato bancário eletrônico sem movimentação de recursos (fl. 30).
Na sequência o Parecer Conclusivo opinou pelo arquivamento da declaração apresentada a fim de ser considerada como prestadas e
aprovadas as contas (fl. 31).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido da aprovação das contas do partido (fl. 33).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 34).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, IV.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do município de Mostardas, apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, com
processamento pelos ditames do art. 45, da mesma resolução.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2018 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O extrato zerado, posto na fl. 30 pela analista de contas, mostra a existência de apenas uma conta bancária vinculada ao CNPJ do órgão
partidário e ratifica as informações postas na declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 3).
Nessa linha, a pesquisa feita, pela analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o PTB de
Mostardas tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão
municipal.
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Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela aprovação da declaração apresentada relativa ao exercício financeiro de 2018 (fl. 33).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
do município de Mostardas, durante o exercício financeiro de 2018, tampouco há nos autos a existência de indícios de movimentação
financeira pela agremiação partidária, o que faz concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada retrata a
verdade e que não há qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de
fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos
pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, é o caso de arquivar a declaração
de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PTB de Mostardas atinente ao exercício financeiro de 2018, tendo como efeitos a
prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, do município de Mostardas, referente ao exercício financeiro de 2018, considerando, para todos os efeitos,
como PRESTADAS e APROVADAS as contas referentes ao período em questão.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Mostardas, 11 de outubro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 96/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-66.2019.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL (PL)
RESPONSÁVEL(S) : MARISA AMARAL MEDEIROS DA SILVA E JOÃO PAULO AMARAL MEDEIROS DA SILVA (ADV(S) CASSIO STURM
SOARES-OAB 114303), GIOVANI CHERINI E LUIZ ROBERTO DALPIAZ RECH
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas partidárias do Partido Liberal - PL, do município de Mostardas, referente ao exercício financeiro
de 2018.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 26.06.2019 (fls. 02-07).
Foram juntadas no processo as Cartas de Notificação n. 60 a 64/2019 as quais informavam ao órgão partidário da necessidade de prestação
das contas (fls. 09-13), bem como a relação de membros do órgão partidário (fls. 15-16).
Sobreveio despacho determinando as providências a serem realizadas no processo (fl. 18).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 08/2019 (fl. 21), no dia 08/08/2019 (fl. 22), o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 22).
Na sequência, expediu-se certidão informando a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário (fl. 22v).
Juntou-se aos autos o extrato bancário eletrônico sem movimentação de recursos (fl. 23).
Na sequência o Parecer Conclusivo opinou pelo arquivamento da declaração apresentada a fim de ser considerada como prestadas e
aprovadas as contas (fl. 24).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido da aprovação das contas do partido (fl. 26).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 27).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, IV.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido Liberal - PL, do município de Mostardas, apresentou Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, com processamento
pelos ditames do art. 45, da mesma resolução.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2018 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O extrato zerado, posto na fl. 23 pela analista de contas, mostra a existência de apenas uma conta bancária vinculada ao CNPJ do órgão
partidário e ratifica as informações postas na declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 3).
Nessa linha, a pesquisa feita, pela analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o PL de Mostardas
tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão municipal.
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela aprovação da declaração apresentada relativa ao exercício financeiro de 2018 (fl. 26).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao Partido Liberal - PL, do município de
Mostardas, durante o exercício financeiro de 2018, tampouco há nos autos a existência de indícios de movimentação financeira pela
agremiação partidária, o que faz concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada retrata a verdade e que
não há qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos
pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
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De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, é o caso de arquivar a declaração
de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PL de Mostardas atinente ao exercício financeiro de 2018, tendo como efeitos a
prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Liberal - PL, do município de Mostardas, referente ao exercício financeiro de 2018, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS
e APROVADAS as contas referentes ao período em questão.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se
Mostardas, 11 de outubro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 97/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-36.2019.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) (ADV(S) LEISA KATHIE HACK-OAB 52178)
RESPONSÁVEL(S) : SÉRGIO FRANCISCO ARAÚJO COSTA E VERACI DA COSTA BRAGA (ADV(S) LEISA KATHIE HACK-OAB 52178)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas partidárias do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Mostardas,
referente ao exercício financeiro de 2018.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 27.06.2019 (fls. 02-07).
Foram juntadas no processo as Cartas de Notificação n. 30 a 33/2019 e 66/2019 as quais informavam ao órgão partidário da necessidade de
prestação das contas (fls. 09-13), bem como a relação de membros do órgão partidário (fls. 15/16).
Sobreveio despacho determinando as providências a serem realizadas no processo (fls. 18/19).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 08/2019 (fl. 22), no dia 08/08/2019 (fl. 23), o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 23).
Na sequência, expediu-se certidão informando a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário (fl. 23v).
Juntou-se aos autos o extrato bancário eletrônico demonstrando a inexistência de conta bancária atrelada ao CNPJ do órgão partidário (fl. 24).
Na sequência o Parecer Conclusivo opinou pelo arquivamento da declaração apresentada a fim de ser considerada como prestadas e
aprovadas as contas (fl. 25).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido da aprovação das contas do partido (fl. 27).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 28).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, IV.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Mostardas,
apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do
TSE n. 23.546/2017, com processamento pelos ditames do art. 45, da mesma resolução.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2018 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O extrato posto na fl. 24 pela analista de contas comprova a inexistência de conta bancária vinculada ao CNPJ do órgão partidário e ratifica as
informações postas na declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 3).
Nessa linha, a pesquisa feita, pela analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o PSDB de
Mostardas tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão
municipal.
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela aprovação da declaração apresentada relativa ao exercício financeiro de 2018 (fl. 27).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, do município de Mostardas, durante o exercício financeiro de 2018, tampouco há nos autos a existência de indícios de
movimentação financeira pela agremiação partidária, o que faz concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada retrata a verdade e que não há qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos
pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, é o caso de arquivar a declaração
de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PSDB de Mostardas atinente ao exercício financeiro de 2018, tendo como efeitos
a prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Mostardas, referente ao exercício financeiro de 2018, considerando, para todos os
efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as contas referentes ao período em questão.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
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Intimem-se
Mostardas, 11 de outubro de 2019
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº. 132/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 10-93.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 – PEDIDO DE PROVIDENCIAS
PROCEDÊNCIA: PASSO FUNDO/RS
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV (ADV(S) ANDRE LUIS LUZ TELES - OAB/RS 75.422)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE CELIO SALLA DARIF e TENILSON SILVA DE MORAES (ADV(S) ANDRE LUIS LUZ TELES - OAB/RS 75.422)
Vistos.
Intime-se as partes 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 dos arts. 38 e 65, §1º, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Em 11/10/2019.
Ana Cristina Frighetto Crossi
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº. 133/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 32-54.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 – PEDIDO DE PROVIDENCIAS
PROCEDÊNCIA: MATO CASTELHANO/RS
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO PACHECO - OAB/RS 36.485)
RESPONSÁVEL(S) : ELTON LUIZ D MARCHI e CARLA APARECIDA SANTOS MORAES (ADV(S) JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO PACHECO
- OAB/RS 36.485)
Vistos.
Intime-se as partes 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 dos arts. 38 e 65, §1º, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Em 11/10/2019.
Ana Cristina Frighetto Crossi
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

130ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.019/2019
A Doutora Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann Juíza Eleitoral da 130ª Zona de São José do Norte-RS, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves. 203, em
São José do Norte, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei 9.096/95 e do art. 45 e
§1º da Resolução TSE n.°23.546/2017, o nome do órgão partidário que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos
– Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade do nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação
de recursos financeiros
- Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB; PC n. 20-34. 2019.6.21.0130; Responsáveis: Francisco Noé da Silva Minuto (Presidente) e
Jessika da Silveira (Tesoureira);
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais, impugnálas, e, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que,
em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
São José do Norte, 10 de outubro de 2019.
Eu, Marcos Damian Maldonado Loch, Chefe de Cartório da 130ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann,
Juíza Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 19-49.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - de Partido Político
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) DEIVID MORAES MENDES-OAB 80617)
RESPONSÁVEL(S) : FRANCISCO NOÉ DA SILVA MINUTO, JESSIKA DA SILVEIRA, PAULO RUBILAR DE LEMOS PEREIRA E EDIMILSON
LOPES SIMÕES (ADV(S) DEIVID MORAES MENDES-OAB 80617)
Vistos
I - RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Regularização das Contas Partidárias Eleitorais apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de
São José do Norte/RS, após decisão proferida nos autos da PC 22-38.2018.6.21.0130, que julgou não prestadas as contas do referido diretório
partidário, referentes às Eleições Gerais de 2018.
O pedido de regularização das contas encontra-se instruído com as informações e documentos de fls. 02/13.
Publicado Edital n° 015/2019 (fl. 29), decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação às contas apresentadas (fl. 30).
Certificado a inexistência de movimentação financeira e de extratos bancários, e ausência de recursos recebidos do fundo partidário (fl. 33).
Na análise realizada não foram encontradas evidências de movimentação financeira, emitindo Parecer Conclusivo, recomendando pela
regularização das contas de campanha da eleição de 2018 do órgão partidário (fls.48).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, emitiu manifestação opinando pela regularização das contas de campanha das eleições de 2018 (fl.
53).
Vieram os autos conclusos para a sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Da análise dos autos, verifico que a documentação juntada preencheu os requisitos legais, não sendo identificada pela Unidade Técnica,
recebimento de recursos de fontes vedadas e/ou de origem não identificada; bem como, de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Assim sendo, diante da ausência de irregularidades de natureza grave, bem como, não estando o Partido, em débito para com a Justiça
Eleitoral, devem ser levantadas as sanções aplicadas no processo n.° 22-38.2018.6.21.0130, sem adentrar-se no mérito, consoante o disposto
no art. 83 da Resolução 23.553/2017.
III- DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo REGULARIZADA a situação de omissão quanto à apresentação das contas do PARTIDO da Social Democracia
Brasileira - PSDB de São José do Norte/RS, referente às Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 83, §§ 4º e 5º, da Resolução
TSE n. 23.553/2017, para o efeito de restabelecer o direito ao recebimento da quota do fundo partidário, salvo se por outro motivo estiver
impedido de receber tais recursos, e reverter a suspensão do registro ou anotação do referido órgão de direção municipal referente às contas
eleitorais de 2018.
Com o trânsito em julgado, comunique-se via ofício de ordem, aos Diretórios Estadual e Nacional acerca do restabelecimento do direito ao
recebimento de quotas do fundo partidário e ao TRE/RS, para as anotações cabíveis de reversão da suspensão do registro ou anotação do
referido órgão partidário no sistema SGIP.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Registre-se.
Cumprido, arquive-se com baixa.
São José do Norte, 10 de outubro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE

148ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 157/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 105-34.2017.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) JOÃO CARLOS CEOLIN-OAB 59294)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ CARLOS MOURA E MARIA ELISABETE BRESSAN FARINA (ADV(S) JOÃO CARLOS CEOLIN-OAB 59294)
Vistos.
Defiro parcialmente o pedido formulado pelo Partido dos Trabalhadores - PT de Erechim, para o fim de reconsiderar o despacho anterior e
autorizar o parcelamento em 24 vezes.
Erechim, 09 de outubro de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE
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154ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 21/2019
A Excelentíssima Senhora Márcia Rita de Oliveira Mainardi, MM. Juíza Eleitoral da 154ª Zona de Arroio do Tigre/RS, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua 25 de Julho, 343, centro,
em Arroio do Tigre, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§
da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais – dos diretórios municipais abaixo descritos.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
- PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de Salto do Jacuí – exercício 2017;
- PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT de Salto do Jacuí – exercício 2018.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Arroio do Tigre/RS, 11 de outubro de 2019.
Eu, Saulo Éverton Darós, Chefe de Cartório da 154ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 22/2019
A Doutora Márcia Rita de Oliveira Mainardi, Juíza Eleitoral da 154ª Zona de Arroio do Tigre, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este Juízo, situado na Rua 25 de Julho, 343, Centro,
em Arroio do Tigre, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha dos seguintes Partidos Políticos:
Número do Processo
77-14.2018.6.21.0154
Partido Político
PSC – SALTO DO JACUÍ
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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Arroio do Tigre/RS, 11 de outubro de 2019.
Eu, Saulo Éverton Darós, Chefe de Cartório da 154ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MÁRCIA RITA DE OLIVEIRA MAINARDI,
Juíza Eleitoral.

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 76/2019 - 164 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-59.2017.6.21.0164
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) WILLIAM SOTTORIVA ANDREIA-OAB 101926)
RESPONSÁVEL(S) : AGOSTINHO MEIRELLES MARTINS NETO E ADEMIR DE OLIVEIRA DA SILVA (ADV(S) WILLIAM SOTTORIVA
ANDREIA-OAB 101926)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO do município de Pelotas/RS, referente ao exercício financeiro de
2016.
Publicado o edital 21/2017 em 29/06/2017, conforme fl.252, dando publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço
patrimonial do partido em questão, decorreu o prazo legal sem impugnação ( certidão fl. 254).
A prestação de contas foi submetida à análise técnica pelo servidor designado, observando-se o disposto na Resolução TSE nº 23.464/2015.
Expedido relatório de exame das contas (fls. 305/310), foram solicitadas diligências. O partido foi intimado a se manifestar no prazo de 30 dias
(fl.311).
Decorrido o prazo, a agremiação quedou silente, conforme certidão de fl.315.
Expedido parecer conclusivo de fls. 316/317, o partido requereu prazo para acostar informações complementares, sob o fundamento de que os
extratos bancários fornecidos pela instituição bancária não possuíam as informações necessárias para a identificação dos créditos listados à fl.
310.
Foram solicitados os extratos bancários do partido com a identificação individualizada dos doadores originários, consoante ofício 11/2019 (fl.
340). Em complemento, foi solicitada à Câmara Municipal de Vereadores de Pelotas a relação dos doadores originários, de forma
individualizada, dos valores retidos e repassados ao diretório Municipal do PTB de Pelotas.
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Sobreveio aos autos o parecer técnico conclusivo de fls. 378/379 pela desaprovação das contas, tendo em vista a existência de doações
oriundas de fontes vedadas, no valor de R$ 2.402,00 (dois mil quatrocentos e dois reais), e também sem identificação, no valor de R$
13.383,00 (treze mil , trezentos e oitenta e três reais). Verificou-se, ainda, que não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário pelo
partido.
Decorrido o prazo legal, não houve apresentação de alegações finais pelo partido e seus responsáveis.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl.320/320v), considerando que houve falhas de natureza grave não
mais passíveis de correção, comprometendo a regularidade das contas apresentadas.
É o relatório.
Decido.
Segundo o relatório conclusivo de fls. fls.378/379, as incorreções apresentadas comprometem a regularidade das contas do partido.
Dispõe o artigo 12 da Resolução 23.464/2015 que é vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
I - origem estrangeira;
II - pessoa jurídica;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV - autoridades públicas.
§ 1° Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos políticos, que
exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta. (grifo meu)
§ 2° As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no §º2 do art. 20
desta resolução.
§ 3º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses
previstas nos incisos deste artigo.
Nesses termos, verifica-se infração aos arts. 31, inc. II, da Lei n. 9.096/95 e da Res. TSE 23.464/2015, art. 12, IV, referente às doações
recebidas de pessoas consideradas como “autoridades públicas” no valor total de R$2.402,00 (dois mil, quatrocentos e dois reais), conforme
relatório de fl. 309.
Conforme relatório de fl. 380, verifica-se que a agremiação infringiu, também, o artigo 13 da Resolução 23.464/2015, que veda o recebimento
de doações de origem não identificada. Assim, a agremiação arrecadou de forma irregular um montante de R$13.383,00 (treze mil, trezentos e
oitenta e três reais) sem a devida identificação.
Art. 13. E vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Paragrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos: a) não tenham sido informados; ou b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer
outra razão, não sejam identificados.
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado.
Ante o exposto, DESAPROVO as contas, relativas ao exercício 2016, apresentadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE
PELOTAS/RS – PTB, porquanto as falhas apontadas afetam a regularidade das contas, nos termos do artigo 46, inciso III, a, da Res. TSE
23.464/2015 e determino:
a) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 15.785.00 (quinze mil setecentos e oitenta e cinco reais) oriundos de fontes vedadas e
de origem não identificada, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução TSE n. 23.464/2015, devidamente atualizado, na forma do art. 60,
§1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, acrescido de multa de 20% (art. 49, caput, da citada Resolução e art. 37 da Lei nº 9.096/95),
considerando que o valor recebido irregularmente equivale a 49,7% do valor total arrecadado.
b) a suspensão da distribuição de novas cotas do fundo partidário ao PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB de Pelotas/RS, pelo prazo
de 1 (um) ano, a contar do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 47, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015 e artigo 36 da lei
9.096/95, considerando o expressivo valor arrecadado irregularmente.
Registre-se. Intimem-se. Publique-se.
Transitado em julgado, intime-se o partido para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento do valor determinado ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 60, I, "b", da Resolução TSE n. 23.464/2015, e comunique-se aos órgãos partidários nacional e estadual, bem
como ao TRE-RS e TSE, o teor da presente decisão.
Pelotas, 08 de outubro de 2019
BENTO FERNANDES DE BARROS JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 164ª ZE

173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 057/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: NC 46-34.2018.6.21.0173
AUTOR DO FATO: JUAREZ BATISTA MOURA
VITIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
“Vistos.
Considerando que, conforme certidão e comprovante de fls. 47-48, Juarez Batista Moura, adimpliu multa imposta, declaro EXTINTA a
punibilidade, nos termos do Art. 525, § 1° Consolidação Normativa Judicial Eleitoral.
Registre-se a decisão no sistema SACEL.
Determino a saída do sobrestamento dos autos.
Arquivem-se.
Diligências legais.
Em 11 de outubro de 2019”
Valéria Eugênia Neves Willhelm
Juíza Eleitoral
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