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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 131/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 21.10.2019 (segunda-feira, às 13:30 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe RVE N. 745 - Revisão do Eleitorado. Procedência: Marau. Interessado(s): Justiça
Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 14.10.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0603056-71.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603056-71.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROMER DOS SANTOS GUEX SENADOR, ROMER DOS SANTOS GUEX Advogado do(a)
REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590 Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO RS099590
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/10/2019, às 13:30, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602308-39.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602308-39.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 AQUILES RODRIGUES PIRES DEPUTADO ESTADUAL, AQUILES RODRIGUES PIRES
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, FERNANDA VIEIRA CRUZ - RS101800, BRUNA SANTOS DA
COSTA - RS107863 Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO LUCIO DA COSTA - RS63654, FERNANDA VIEIRA CRUZ - RS101800, BRUNA
SANTOS DA COSTA - RS107863
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/10/2019, às 13:30, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600548-21.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600548-21.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Palmares do Sul
Polo Ativo: REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, ALCEU MOREIRA DA SILVA, LUIS ROBERTO ANDRADE
PONTE Advogado do(a) REQUERENTE: MARILUZ COSTA - RS103396
Polo Passivo: INTERESSADO: JUSTIÇA ELEITORAL
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/10/2019, às 13:30, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602260-80.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602260-80.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 IVANIS SANHUDO DEPUTADO FEDERAL, IVANIS SANHUDO Advogado do(a) REQUERENTE:
RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/10/2019, às 13:30, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602960-56.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602960-56.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 IZA TEREZINHA FERREIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, IZA TEREZINHA FERREIRA DA
SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692 Advogados do(a)
REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374, VANIR DE MATTOS - RS32692
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/10/2019, às 13:30, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0602538-81.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602538-81.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 VILMA CIDADE DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, VILMA CIDADE DA SILVA Advogado do(a)
REQUERENTE: ADAUVIR DELLA TORRE MERIB - RS23678 Advogado do(a) REQUERENTE: ADAUVIR DELLA TORRE MERIB - RS23678
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/10/2019, às 13:30, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo –
Diretor-Geral.
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PROCESSO 0602137-82.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602137-82.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO CRISTIANI TORALES DEPUTADO ESTADUAL, PAULO CRISTIANI TORALES Advogado
do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/10/2019, às 13:30, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603457-70.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603457-70.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: AUTOR: COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA E LUTA PARA MUDAR O RIO GRANDE (PSOL - PCB) Advogados do(a) AUTOR:
MARCELO GAYARDI RIBEIRO - RS57139, CHRISTINE RONDON TEIXEIRA - RS94526, MARCIO MEDEIROS FELIX - RS77679
Polo Passivo: RÉU: LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA, DIVALDO VIEIRA LARA Advogados do(a) RÉU: RODRIGO WALTRICK RIBAS RS66527, LUZIANE DE FREITAS GALARRAGA - RS59940, RICHER BUENO SILVEIRA - RS68137 Advogados do(a) RÉU: FELIPE
MORADOR BRASIL - RS76689, RICHER BUENO SILVEIRA - RS68137
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/10/2019, às 13:30, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0600386-60.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600386-60.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU INTERESSADO: JULIO CEZAR LEIRIAS
FLORES, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELA MAIDANA SILVA - RS56019 Advogado do(a)
INTERESSADO: DANIELA MAIDANA SILVA - RS56019 Advogado do(a) INTERESSADO: DANIELA MAIDANA SILVA - RS56019
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/10/2019, às 13:30, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603126-88.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603126-88.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 LARISSA GABRIELE TEIXEIRA E TEIXEIRA DEPUTADO ESTADUAL, LARISSA GABRIELE
TEIXEIRA E TEIXEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686 Advogados do(a) REQUERENTE:
LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/10/2019, às 13:30, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603609-21.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603609-21.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Corregedor Regional Eleitoral
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Polo Passivo: RÉU: LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA, DIVALDO VIEIRA LARA Advogados do(a) RÉU: RODRIGO WALTRICK RIBAS RS66527, ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS - RS38343 Advogados do(a) RÉU: FELIPE MORADOR BRASIL - RS76689, RICHER
BUENO SILVEIRA - RS68137
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/10/2019, às 13:30, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 14 de outubro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
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Edital
EDITAL N. 77/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que foi julgado na sessão de 23.09.2019 o seguinte processo:
Relator: Miguel Antônio Silveira Ramos 1) Proc. Classe RC N. 6346 - Recurso Criminal - Ação Penal - Corrupção Ou Fraude - Cargo Prefeito - Condenação Criminal - Multa - Prodecente. Procedência: Colinas. Recorrente(s): Gilberto Antonio Keller e Cristiane Keller (Adv(s)
Jonatan Mozar Mollmann-OAB OAB/RS 95.500). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, reconheceram de ofício
a nulidade parcial da sentença no ponto em que condenou os recorrentes, restando prejudicada a análise do mérito recursal; e, por maioria,
postergaram o exame do pedido de majoração dos honorários fixados ao defensor dativo para momento futuro, nos termos do voto do Des.
Gustavo Diefenthaler, vencido o relator. ”. Ementa: RECURSO CRIMINAL. DENÚNCIA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR PRÁTICA
DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL E ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ELEIÇÃO 2012. PRELIMINAR DE
OFÍCIO. VIOLAÇÃO A GARANTIA DA AMPLA DEFESA AOS RECORRENTES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ANÁLISE
EM MOMENTO FUTURO. RECONHECIDA DE OFÍCIO A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Insurgência contra sentença que
condenou os acusados por prática do crime de corrupção eleitoral e peculato. No curso do processo, foram acolhidos embargos declaratórios
para fixação de honorários ao defensor dativo. 2. Preliminar de ofício. 2.1. No âmbito do processo penal é necessária a disponibilização do
conteúdo integral das interceptações telefônicas realizadas, de modo que os acusados possam exercer plenamente o seu direito constitucional
à ampla defesa, dispensando-se somente a degravação integral das conversas, salvo nos casos em que esta for determinada pelo relator do
processo. 2.2. No caso dos autos, não foram juntadas as mídias com as gravações de escuta ambiental e de conversas telefônicas
interceptadas que fundamentam a denúncia penal. No ponto, a sentença, quanto a prova de autoria, se lastreou, essencialmente, no teor das
conversas telefônicas travadas pelos acusados. 2.3. A Lei n. 9.296/96, determina explicitamente, que nos casos de a diligência possibilitar a
gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Após, a autoridade policial encaminhará o resultado da
interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá constar o resumo das operações realizadas. 2.4. O princípio do
contraditório, por ser requisito de validade da ação, garante às partes o direito igualitário de informação e reação, assim entendidos como a
garantia de participação e a oportunidade de resposta em condições de isonomia e paridade de armas, sobretudo nos atos processuais de
produção de provas. Nulidade parcial da sentença. 3. Pedido de majoração dos honorários advocatícios. Reconhecida a nulidade e
considerando-se que o recurso devolve ao Tribunal Regional Eleitoral a apreciação de toda e qualquer matéria decidida em 1º grau, resta
postergada para momento futuro a análise do pedido. 4. Reconhecida, de ofício, a nulidade parcial da sentença, no ponto em que condenou os
recorrentes, devendo outra ser proferida, prejudicado o exame do mérito recursal.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 14.10.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo, DiretorGeral.

Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 1399-85.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 430402014
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): JOÃO LEONEL DORNELLES, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14666
Vistos, etc.
JOÃO LEONEL DORNELLES foi intimado a efetuar o pagamento do débito, mas deixou transcorrer sem manifestação os prazos para
recolhimento e para apresentação de impugnação (fls. 111 e 112).
A UNIÃO requereu a penhora online nas contas do executado, por meio do sistema BACENJUD, tendo, para tanto, informado o valor
atualizado do débito, acrescido de multa e honorários advocatícios - R$ 8.814,96 (fls. 121-123).
Aportou nos autos certidão da Secretaria Judiciária dando conta de que transcorreu in albis o prazo para a parte se pronunciar sobre a
inscrição do débito no Cadastro Informativo de Débitos Não Quitados do Setor Público Federal - CADIN (fl. 129).
Após a UNIÃO informar o número do CPF do executado (fl. 132), foi promovida a indisponibilidade de ativos financeiros de JOÃO LEONEL
DORNELLES, no valor total do débito, conforme extrato da operação que acompanha esta decisão.
DIANTE DO EXPOSTO, intime-se o executado acerca da indisponibilidade dos valores, para que se manifeste, querendo, no prazo de 05 dias,
nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC.
Havendo manifestação, retornem os autos conclusos. Transcorrido in albis o prazo, intime-se a UNIÃO, para que requeira as providências que
entender cabíveis.
Por derradeiro, no que tange à inscrição do devedor no CADIN, aguarde-se a manifestação da UNIÃO, tendo em vista a aparente quitação do
débito, fato que prejudicaria a adoção da medida demandada.
Publique-se.
Porto Alegre, 14 de outubro de 2019.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PET N. 50-76.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 206102016
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: REQUERIMENTO - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO LIBERAL - PL (Adv(s) José Ademir Tedesco Bueno OAB/RS 86.082 e Lucas Couto Lazari OAB/RS 84.482)
Vistos.
Determino a remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação a respeito da homologação do acordo de parcelamento
realizado entre a UNIÃO e o Executado (fls. 269-273 e 283).
Cumpra-se.
Porto Alegre, 14 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga - Relator
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PROCESSO 0603195-23.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603195-23.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - 4ª REGIÃO
INTERESSADO: ELEICAO 2018 ALCEU BARBOSA VELHO DEPUTADO FEDERAL, ALCEU BARBOSA VELHO
Advogados do(a) INTERESSADO: GUSTAVO CHIARANI - RS44750, AGENOR BASSO - RS8650, MARINA DEMOLINER BARBOSA RS110129
Vistos em gabinete.
Foi apresentada pela União, ID 4355733, resposta à impugnação de cumprimento de sentença oferecida por ALCEU BARBOSA VELHO, ID
3995683.
Remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para a emissão de parecer.
Após, retornem conclusos para julgamento em Plenário.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 10 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO 0602684-25.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602684-25.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 NOELI CARDOSO HOMEM DEPUTADO FEDERAL, NOELI CARDOSO HOMEM
Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO DIMAS DE PAIVA - DF31060
Trata-se da prestação de contas de NOELI CARDOSO HOMEM.
Conforme a certidão ID 43987333, houve a apresentação, em 07.10.2019, da certidão de óbito da prestadora de contas. A apresentação foi
realizada por servidora desta Justiça Eleitoral, em decorrência de não constar no processo, também conforme certidão, ID 3896783,
instrumento de procuração a advogado - nem daquele primitivamente constituído, e tampouco daquele que seria o atual patrocinador da causa.
Remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para a emissão de posicionamento.
Porto Alegre, 10 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO 0602252-06.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602252-06.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JEAN PAUL TYBA DEPUTADO ESTADUAL, JEAN PAUL TYBA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS CECCACCI - RS070664
Vistos em gabinete.
Após a elaboração do parecer conclusivo (ID 3653483), os autos foram remetidos ao Ministério Público Eleitoral para parecer, ocasião em que
o Parquet sugeriu a ¿realização de diligência confirmatória junto aos credores para que digam se já tiveram o seu crédito satisfeito, ou não, e
caso esteja em aberto o pagamento, que medidas pretendem adotar para implementar a cobrança¿.
Na hipótese, tenho que o candidato já teve oportunidade para se manifestar sobre a realização das despesas, inclusive com concessão de
prazo adicional para produção de provas (ID 2782333).
Assim, indefiro a reabertura da instrução.
Retornem-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Após, voltem conclusos.
Porto Alegre, 10 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER,
Relator.
PROCESSO 0602637-51.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602637-51.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 WALDIR JOAO KLEBER DEPUTADO ESTADUAL, WALDIR JOAO KLEBER
Advogado do(a) REQUERENTE: CLEONIR LUIZ DOS REIS - RS39652
Vistos em gabinete.
Após a elaboração do parecer conclusivo (ID 3715733), o prestador de contas requereu ¿a juntada da GRU [...] que comprova o recolhimento,
em favor do Tesouro Nacional, nos termos da Resolução TSE nº 23.553/2017, da importância total apontada como sem comprovação de
gastos com recursos de origem do fundo especial de financiamento de campanha¿, bem como postulou a aprovação das contas (ID 3915583).
Assim sendo, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria para verificação da adequação do recolhimento realizado.
Após, voltem conclusos.
Porto Alegre, 10 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER,
Relator.
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PROCESSO 0600469-42.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600469-42.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PARTIDO VERDE - PV, MARCIO SOUZA DA SILVA, MARCO ANTONIO DA ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: AUGUSTO VIEIRA STROMDAHL - RS88234
Vistos em gabinete.
O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO VERDE DO RIO GRANDE DO SUL apresenta documentos a fim de suprir a não apresentação da
contabilidade da agremiação relativa ao exercício financeiro de 2018, ID 4362733.
A procuração vem, como indicados representantes, os atuais presidente e tesoureiro, ID 4362733, dirigentes que ocupavam as mesmas
posições no exercício do ano de 2018, de forma que entendo, no ponto, atendida a Resolução TSE n. 23.546/17, art. 31, inc. I e inc. II, a qual
impõe que os dirigentes atuais, bem como aqueles desempenharam as funções no exercício em análise, constem como partes no processo de
prestação de contas.
Faz-se necessário, doravante, a obediência ao rito de processamento e exame de contas, presente na Resolução TSE n. 23.546/17.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 10 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
Relator
PROCESSO 0600678-11.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600678-11.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, DIEISON JOCEMAR ENGROFF, ILAINE TERESINHA ENGROFF
Vistos em gabinete.
Trata-se de prestação de contas autuada ex oficio em razão da omissão do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB na apresentação da
contabilidade relativa ao exercício de 2018.
Certifique, a Secretaria, o cumprimento da determinação constante no item 3 do despacho de ID 3990183.
Após, tendo em vista o disposto no art. 30 da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a remessa dos autos à Secretaria de Controle Interno e
Auditoria, notadamente para:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a colheita e certificação das informações obtidas sobre emissão de recibos de doação e registros de repasse/distribuição de recursos do
Fundo Partidário.
Cumprido, seja dada vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
Porto Alegre, 10 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER,
Relator.

Acórdãos
PROCESSO 0603458-55.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603458-55.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO SERGIO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, PAULO SERGIO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
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.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA P N. 255, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FULCRO NOS ARTS. 143 E 149 DA LEI N. 8.112/90,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores FERNANDO AUGUSTO DE ASSUMPÇÃO NETO, Analista Judiciário – Área Judiciária, Assistente IV da
Coordenadoria de Desenvolvimento e Legislação de Pessoal, matrícula 30920628, EDUARDO CORREA DA COSTA, Analista Judiciário –
Área Judiciária, matrícula 30920671, e FÁBIO ROVEDA SEVERGNINI, Técnico Judiciário – Área Administrativa, matrícula 30920840, para,
sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, com o objetivo de apurar os fatos descritos nos
autos do Processo SEI n. 0006800-48.2019.6.21.8000, bem como, eventualmente, outros conexos.
Art. 2º Conceder à Comissão o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos.
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Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Atos da Corregedoria
Edital
EDITAL CRE N. 11/2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador André Luiz Planella Villarinho, Corregedor Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que, em conformidade com o disposto nos arts. 121, § 2º, da Constituição Federal, e 32,
parágrafo único, do Código Eleitoral, combinado com os arts. 3º, § 3º, da Resolução TSE n. 21.009/2002, e 3º, da Resolução TRE n. 165/2007,
encontrar-se-ão vagas as jurisdições das zonas eleitorais abaixo elencadas, para preenchimento:
a contar de 13 de novembro de 2019:
124ª Zona Eleitoral – Alvorada;
a contar de 20 de novembro de 2019:
172ª Zona Eleitoral – Novo Hamburgo;
a contar de 23 de novembro de 2019:
73ª Zona Eleitoral – São Leopoldo;
a contar de 02 de dezembro de 2019:
23ª Zona Eleitoral – Ijuí.
De conformidade com o estabelecido no § 1º do art. 3º da Resolução TRE supramencionada, o prazo é de 5 dias úteis, a contar da data de
publicação inclusive, para que os interessados apresentem a sua habilitação, por intermédio do correio eletrônico pessoal funcional do TJ/RS,
dirigido ao Desembargador Corregedor Regional Eleitoral, e enviada ao correio eletrônico da Corregedoria (cre@tre-rs.jus.br), observados os
impedimentos previstos no § 3º do art. 14 do Código Eleitoral.
A habilitação deverá estar acompanhada de termo de compromisso de comparecimento regular à sede do cartório eleitoral (Anexo), nos
termos dos arts. 1º e 2º da Resolução TRE n. 268/15.
Eu, Ana Gabriela de Almeida Veiga, Titular de Ofício de Justiça, preparei e conferi.
Tribunal Regional Eleitoral, Porto Alegre, 14 de outubro de 2019.
DES. ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.
ANEXO
HABILITAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO
Senhor Corregedor Regional Eleitoral,
Venho, por intermédio deste, em atenção ao Edital CRE n. (número)/(ano), habilitar-me à vaga perante a (número)ª Zona Eleitoral de
(Município).
Declaro, para os devidos fins, o compromisso de comparecer regularmente à sede do respectivo cartório eleitoral, em cumprimento ao disposto
nos artigos 1º e 2º da Resolução TRE-RS n. 268/2015.
(nome)
Juiz de Direito.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 253/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
E NÚMERO
CARGO/COMISSÃO
DE
DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO

¹ADICIONAL

VALOR
BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Ricardo
Duarte
da
Silva,
Técnico
Judiciário,
servidor
removido para este
TRE/RS

R$ 420,00

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

R$ 2.646,00

- R$ 144,76

R$ 2.501,24

5,5

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Poços de Caldas/MG
19-10 a 24-10-2019
Participação no 25º CIAED - Poços de Caldas/MG, dias 20 a 23-10-2019.
MOTIVO:
Proc.: 0007919-44.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
²Cfe. contato telefônico com TRE-MG, a cidade de Poço de Caldas/MG é considerada – Loc. Especial.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 11-10-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT - DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO
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ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 252/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR
UNITÁRIO

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Ana Cristina Montenegro Moretti, Chefe da 0,5
Seção de Regularização do Cadastro
Eleitoral (FC-6)

R$ 336,00

R$ 168,00

-R$ 20,68

R$ 147,32

Fabrício Ferreira Lena, Analista Judiciário, 0,5
Área Administrativa, Classe C, Padrão 13

R$ 336,00

R$ 168,00

-R$ 20,68

R$ 147,32

Jardelina Piloneto, Assistente III da 0,5
Coordenadoria de Assuntos Judiciários e
Correicionais (FC-3)

R$ 336,00

R$ 168,00

-R$ 20,68

R$ 147,32

Walter José dos Santos, Técnico Judiciário, 0,5
Área Administrativa - Transporte, Classe C,
Padrão 13

R$ 336,00

R$ 168,00

-R$ 20,68

R$ 147,32

R$ 672,00

-R$ 82,72

R$ 589,28

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Torres/RS
16-10-2019
Realização de audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório de acusado para
instruir o processo SEI nº 5041-49.2019.6.21.8000, a realizar-se no dia 16-10-2019. Proc.:
0007922-96.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul

Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 11-10-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

Edital
EDITAL SJ/CORIP/SAINP N. 16/2019
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no período de
06/10/2019 até 12/10/2019.
Classe
Número
Relator
Data de
Partes
Tipo de
Autuação
Distribuição
Recurso Eleitoral
382-15.2016.6.21.0171
Des. Federal Carlos
07/10/2019
Lucia Elizabeth Colombo Automática
Eduardo Thompson
Silveira, Mário Luís Cardoso
Flores Lenz
e Guilherme Ortiz de Souza
X Ministério Público Eleitoral
Revisão
de 3-38.2019.6.21.0149
Eleitorado
Recurso Eleitoral
35-98.2018.6.21.0045

Des. André Luiz
Planella Villarinho
Des. Eleitoral
Roberto Carvalho
Fraga
Des. Eleitoral
Gustavo Alberto
Gastal Diefenthäler

07/10/2019

Justiça Eleitoral

Ao Corregedor

09/10/2019

Partido
Democrático
Trabalhista – PDT de Santo
Ângelo X Justiça Eleitoral
Partido Popular Socialista –
PPS
X
Presidente
do
Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Sul
Luciano da Silva Ribeiro,
077ª Zona Eleitoral – Osório/
RS e Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do
Sul
Carmem
Leda
Gheno,
Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Sul e Juízo da
017ª Zona Eleitoral – Cruz
Alta/RS
Justiça Eleitoral

Automática

Petição

0600793-32.2019.6.21.0000

Processo
Administrativo

0600792-47.2019.6.21.0000

Desa. Marilene
Bonzanini

07/10/2019

Processo
Administrativo

0600791-62.2019.6.21.0000

Desa. Marilene
Bonzanini

07/10/2019

Des. André Luiz
Planella Villarinho
Desa. Marilene
Bonzanini

10/10/2019

Revisão
Eleitorado
Processo
Administrativo

de 59-07.2019.6.21.0138
0600799-39.2019.6.21.0000

07/10/2019

11/10/2019

Automática

À Presidente

À Presidente

Ao Corregedor

Sílvia Maria Polito Ascari, À Presidente
Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Sul e 070ª
Zona Eleitoral – Getúlio
Vargas
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Porto Alegre, 14 de outubro de 2019.
Ricardo Floriano de Souza,
Seção de Autuação e Informações Processuais
SAINP/CORIP

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 738-35.2016.6.21.0001
REPRESENTAÇÃO - EXECUÇÃO - DE MULTA ELEITORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
REPRESENTANTE(S) : COLIGAÇÃO PORTO ALEGRE PRA FRENTE (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, EVERSON
ALVES DOS SANTOS-OAB 104318, FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES-OAB 20738, FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB
48799, ISABELLA MAIA KOTSIFAS-OAB 80873, LUANA ANGÉLICA DA ROSA NUNES-OAB 83164, LUIZ EDUARDO PICCININ-OAB 58101,
LUIZ FERNANDO PEREIRA-OAB 22076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK-OAB 62051, RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ-OAB
43259 E ROBERTA ALVES PINTO GUIMARÃES-OAB 73415)
REPRESENTADO(S) : DEMOCRATAS - DIRETÓRIO MUNICIPAL (INTEGRANTE DA COLIGAÇÃO ABRAÇANDO PORTO ALEGRE) (ADV(S)
ANTONIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS-OAB 38343), JOSÉ ALBERTO REUS FORTUNATI (ADV(S) CRISTIANE DA COSTA NERYOAB 40463, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740 E THIAGO OBERDAN DE GOES-OAB 94660), JULIANA BRIZOLA (ADV(S) JONATAS
OURIQUES DA SILVA-OAB 69839, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740, MILTON CAVA CORRÊA-OAB 33654, MARCOS LOPES DE
ALMEIDA AJNHORN-OAB 71008, MATEUS VIEGAS SCHÖNHOFEN-OAB 68427, PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150 E THIAGO
OBERDAN DE GOES-OAB 94660), COLIGAÇÃO ABRAÇANDO PORTO ALEGRE (MDB, PDT, PROS, PODE, PRTB, PRB, PPS, PSB, PSD,
PATRI, PHS, DEM, REDE E DC) (ADV(S) MILTON CAVA CORRÊA-OAB 33654, MARILUZ COSTA-OAB 103396, MATEUS VIEGAS
SCHÖNHOFEN-OAB 68427 E PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150), SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO (ADV(S) MILTON CAVA
CORRÊA-OAB 33654, MATEUS VIEGAS SCHÖNHOFEN-OAB 68427, PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150, JULIANA BENTO
CUCCHIARELLI-OAB 60641 E VINICIUS GREZELLE-OAB 76302), PATRIOTA - DIRETÓRIO NACIONAL (PARTIDO INTEGRANTE DA
COLIGAÇÃO ABRAÇANDO PORTO ALEGRE) (ADV(S) MARCELO AUGUSTO MELO ROSA DE SOUSA-OAB 113180)
Tendo em vista que não houve manifestação da representada JULIANA BRIZOLA, com o pronto pagamento espontâneo, remetam-se os autos
imediatamente ao TRE/RS, conforme decisão de fl. 778 e verso.
Porto Alegre, 11 de outubro de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE

Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, de acordo com os Editais de Eliminação de Documentos n. 04, 05 e 06/2019,
publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 21/06/2019, 17/07/19 e 08/08/19, respectivamente, a 1ª
Zona Eleitoral procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos nas respectivas Listagens de Eliminação de
Documentos.
MAURO CAUM GONÇALVES,
Juiz da 1ª Zona Eleitoral.

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 225/2019 - 10 ZE/RS
Processo: PC - 4842 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Juíza Eleitoral: LILIAN ASTRID RITTER
Procedência: Cachoeira do Sul
Número Único: 48-42.2017.6.21.0010
Partido(s) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CACHOEIRA DO SUL (Adv(s) Glauber Santos Silva-OAB 91747)
Responsável(s) : PAULO GERALDO LUZ DE SENNA, TELDA DA SILVA ASSIS e CILON DOS SANTOS NASCIMENTO (Adv(s) Glauber
Santos Silva-OAB 91747)
Vistos.
Certificado o não recolhimento da quantia fixada no decisório, previamente à execução do título judicial, em observância ao estabelecido na
Resolução do TRE-RS n. 298/2017, determino a intimação do órgão partidário regional para que:1. proceda, até o limite da sanção, ao
desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de
que trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23.546/17, destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional e junte aos autos da
prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU); ou2. 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. No silêncio do órgão partidário
regional ou prestada a informação referida no item 2., desde já, determino que o cartório diligencie na atualização do valor e na intimação do
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órgão partidário sancionado, na pessoa do advogado, pelo DEJERS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do valor
devido nos termos da decisão transitada em julgado ou requeira seu parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN.
Dil.
Cachoeira do Sul, 09 de agosto de 2019.
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

14ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 14/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Christian Karam da Conceição, Juiz da 14ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso
de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, neste juízo, situado na Rua Júlio de Castilhos, 803, em
Canguçu, encontra-se disponível aos interessados, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei n. 9.096/95, e do art. 45, inciso I, da Resolução TSE n.
23.546/2017, a declaração de ausência de movimentação de recursos, referentes ao exercício financeiro 2018, do órgão partidário municipal
abaixo indicados.
OBJETO: publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do seguinte partido político:
PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO;
PRESIDENTE: NILSON NORNBERG;
TESOUREIRO: IGOR OTTO MULLER.
PRAZO: no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá examinar os autos e, querendo,
apresentar impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que será divulgado
no local de costume e no Diário de Justiça Eletrônico do Rio Grande do Sul – DJERS.
Canguçu, 14 de outubro de 2019.
Eu, Paulo Luiz Cassana Molina Filho, Chefe de Cartório da 14ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CHRISTIAN KARAN DA CONCEIÇÃO,
Juiz Eleitoral.

19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-02.2019.6.21.0019
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) TIAGO ARENA CORREA-OAB 104695)
RESPONSÁVEL(S) : ALVARO LUIZ PEREIRA SPERB E FABIO LUIZ TEIXEIRA CAMPOS (ADV(S) TIAGO ARENA CORREA-OAB 104695)
Vistos.
O Movimento Democrático Brasileiro - MDB do Município de Encruzilhada do Sul apresentou a prestação de contas, relativa ao exercício de
2018, nos termos da Lei 9.096/95 e da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Juntaram documentação às fls. 02-35.
A Unidade Técnica emitiu Relatório Preliminar (fl.38) solicitando a complementação das peças e documentos previstos na legislação eleitoral.
Intimado o Partido e os responsáveis, juntaram documentos as fls. 45-72.
Regularizada a representação processual (fls. 78-81) após diligências junto a agremiação partidária.
Publicou-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, através do Edital n.º 019/2019, e não houve impugnação
(fl.87).
O Parecer Conclusivo emitido pelo servidor designado, examinou as contas com base na legislação pertinente, e concluiu pela aprovação das
contas (fls.82-83).
Com vista, o Ministério Público Eleitoral opinou favoravelmente à aprovação das contas apresentadas (fls. 86).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE n.º 23.546/2017.
Compulsando os autos, verifico que a prestação de contas, tal como apresentada pelo órgão partidário, faz jus à aprovação.
Com efeito, o prestador apresentou as peças exigidas pela legislação vigente, não se tendo verificado no curso da análise técnica
irregularidades que possam comprometer o juízo de aprovação das contas.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Assim, em virtude da constatação de que os documentos apresentados refletem adequadamente a movimentação financeira do partido, impõese o julgamento de aprovação das contas.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Encruzilhada do
Sul, com fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
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Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Diligências Legais.
Transitado em julgado, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 14 de outubro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 11-17.2019.6.21.0019
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) CLEMENTINO DOS SANTOS LOPES-OAB 30558)
RESPONSÁVEL(S) : ELICELIO BATISTA MACHADO E NILCE NAZARET VARGAS (ADV(S) CLEMENTINO DOS SANTOS LOPES-OAB
30558)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se do pedido de regularização da prestação de contas partidária anual do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT de
Encruzilhada do Sul, no exercício de 2017.
A agremiação partidária encontra-se devidamente representada por advogado, com procuração juntada aos autos.
Intimado o órgão partidário e responsáveis do exame preliminar (fls. 39), não se manifestaram
A Unidade Técnica emitiu relatório de Exame das Contas onde foram apontados documentos ausentes ou complementares necessários a
análise dos elementos da prestação de contas, bem como foram identificados créditos nos extratos bancários oriundos do Diretório Nacional do
Partido dos Trabalhadores - PT (fls. 45-47), os quais não configuram recursos de origem não identificada.
Intimados o órgão partidário e responsáveis, quedaram-se inertes (fl. 50).
Sobreveio o Parecer Conclusivo da Unidade Técnica manifestado-se pela aprovação das contas, com ressalvas, pois entendeu que, no
conjunto, as inconsistências de natureza formal não comprometem a consistência das contas.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral opinou no mesmo sentido, devendo as contas serem aprovadas, com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Passo a decidir.
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 23.464/2015, no mérito, e a Resolução TSE nº
23.546/2017, nas disposições processuais, que disciplinam as prestações 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).
A Unidade Técnica, às fls. 51-52, posicionou-se pela aprovação das contas, com ressalvas, pois entendeu que as falhas ou ausências
verificadas no conjunto, não comprometem a identificação da origem da receita e a destinação das despesas.
O Ministério Público Eleitoral, opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas.
As impropriedades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à aferição da movimentação financeira realizada pelo órgão partidário.
Ademais a ínfima movimentação, conforme extratos bancários anexados às fl. 25-36, demonstram que a movimentação ocorreu para a
manutençao da conta bancária no período em exame.
As contas contiveram elementos mínimos que permitiram a sua análise, sendo que, neste caso, os erros formais e materiais não justificam a
desaprovação das contas, nos termos do art. 46, § 3º da Res.-TSE 23.464/2015, que assim dispõe:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I – pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III – pela desaprovação, quando:
a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas parcialmente, e não seja possível verificar
a movimentação financeira do órgão partidário; ou
c) for verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 dessa resolução não corresponde à verdade.
(...) § 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12)."
Dado o exposto, com suporte nas disposições sobre mérito do art. 46, II e § 3º da Res.-TSE 23.464/15, JULGO APROVADAS, COM
RESSALVAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT do Município de Encruzilhada do Sul relativas ao exercício de 2017, ante os
fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Encruzilhada do Sul, 14 de outubro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-14.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
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JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) DAVID PRESTES BRAGA-OAB 98.193)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA TERESA DAMÉ TEIXEIRA, RACHEL RODRIGUES VIEGAS E SANDRO DE FREITAS PEREIRA (ADV(S) DAVID
PRESTES BRAGA-OAB 98.193)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Progressistas - PP do Município de Encruzilhada do Sul/RS, referente ao exercício financeiro de
2017.
O órgão partidário prestou suas contas em 30/04/2018, com a documentação prevista na Resolução TSE 23.464/2015 (fls. 02-77).
Emitido o Relatório de Exame Preliminar pela Unidade Técnica (fls.78-79 e 87-88), não houve a manifestação dos interessados.
Intimado para regularização processual de Sandro de Freitas Pereira, juntou-se procuração à fl 110.
A unidade técnica, após realizar a análise das contas emitiu Relatorio de Exame das Contas (fls. 101-105), constatando irregularidades quanto
ao recebimento de contribuições de fonte vedada.
Intimados o Partido e os responsáveis, juntaram manifestação às fls. 111-152.
Publicadas as contas, por meio do Edital nº 004/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral-DEJERS, tendo o seu prazo transcorrido sem
impugnações (fl. 163).
Sobreveio novo relatório de exame (fls. 155-159), retificado pela Unidade Técnica com a inclusão de novos apontamentos às fls. 169-174.
Intimado o órgão partidário e os responsáveis, juntaram manifestação às fls. 166-168 e fls. 180-183.
Foi emitido pela Unidade Técnica Parecer Conclusivo de fls. 186-188, que recomendou a desaprovação das contas, em razão do recebimento
de recursos de fonte vedada, no montante de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), e o recebimentos de recuros considerados de origem não
identificada, no valor de R$ 207,00 (dezentos e sete reais), sendo que o valor irregular totalizou R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais),
representando 27,12% do total dos recursos arrecadados (R$ 3.456,00).
Com vista o Ministério Público opinou pela desaprovação das contas (fl.191).
Em face das irregularidades detectadas no parecer das contas do cartório eleitoral e do MPE, foi determinada a intimação das partes, na
pessoa de seu procurador, para apresentação de defesa acerca das irregularidades alinhavadas em sede de parecer conclusivo.
A agremiação partidária apresentou defesa alegando que, os filiados que realizaram as doações não eram autoridades públicas detentoras de
cargo de chefia e direção, conforme jurisprudência do TSE.
Pleiteiam, ainda, a aplicação da norma da forma mais benéfica ao Partido, com a anistia prevista na Lei 13.831 de 17 de maio de 2019, que
alterou a Lei 9.096/95, Ex Vi no art. 55, D.
Deu-se então por encerrada a produção de provas e foi aberto o prazo para alegações finais.
Intimados, não foram aduzidas alegações finais.
Os autos foram com vista ao MPE que exarou parecer reiterando a desaprovação das contas.
Após, não havendo mais diligências e providências, vieram os autos conclusos para julgamento.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada tempestivamente pelo Partido, em 30/04/2018.
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, analisadas de acordo com as regras da Res. TSE nº 23.464/2015, e disposições
processuais previstas na Resolução TSE nº 23.546/2017.
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).
O Diretório Municipal do Progressistas - PP do Município de Encruzilhada do Sul/RS recebeu contribuição pecuniária de autoridade pública,
ocupante de cargo de chefia e direção na administração municipal, de acordo com o apurado pela unidade técnica no exercício em análise.
Conforme disposto no art. 31, inc. V, da Lei nº 9.096/95, é vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, contribuição ou qualquer auxílio
pecuniário proveniente de autoridades ou órgãos públicos.
Em sua manifestação o Partido aduz que os filiados que realizaram as doações não eram autoridades públicas, detentoras de cargos de
chefia e direção.
Pleiteia, ainda, a aplicação da nova legislação eleitoral, que anistiou a referida conduta nos termos da Lei 13.831/19 que alterou a Lei 9.096/95,
Ex Vi no art. 55 D.
O Poder Executivo Municipal informou as pessoas físicas nomeadas que exerceram cargos de chefia e direção no período em
análise, relacionando os doadores Alcino Pereira Macedo e Solismar Ribeiro Figueiro, os quais enquadram-se no art. 12º, inciso IV, § 1º da
Resolução TSE n. 23.464/2015, qual seja: doações a partidos políticos advindas de titulares de cargos demissíveis ad nutum da administração
direta ou indireta que tenham a condição de autoridades. Que essa irregularidade enseja o recolhimento dos valores recebidos
indevidamente ao Tesouro Nacional (art. 14, I da Resolução TSE n. 23.464/15), representando 21,12% do total de recursos arrecadados.
O Tribunal Superior Eleitoral, com base no que fora decidido na Consulta nº 1.428, interpretou a referida disposição da Lei dos Partidos
Políticos e editou a Resolução nº 22.585/2007, afirmando que detentores de cargo em comissão que exerçam função de direção ou chefia se
enquadram no conceito de autoridade, sendo vedado ao partido, portanto, receber contribuições dos referidos servidores:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECISÕES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO.
DOAÇÕES. OCUPANTES CARGO DE DIREÇÃO OU CHEFIA. AUTORIDADE. VEDAÇÃO. ART. 31, II, DA LEI N. 9.096/1995.
1. Para fins da vedação prevista no art. 31, II, da Lei n. 9.096/1995, o conceito de autoridade pública deve abranger aqueles que, filiados ou
não a partidos políticos, exerçam cargo de direção ou chefia na Administração Pública direta ou indireta, não sendo admissível, por outro lado,
que a contribuição seja cobrada mediante desconto automático na folha de pagamento. Precedentes.
Constatado o recebimento de valores provenientes de fonte vedada, a agremiação deve proceder à devolução da quantia recebida aos cofres
públicos, consoante previsto no art. 28 da Res.-TSE n. 21.841/2004. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial Eleitoral n. 4930 –
Criciúma/SC, Relator: Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,.Sessão de 1.11.2014.)
Posteriormente, reiterando a posição acima relatada, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução 23.077/2009, segundo a qual os critérios
de contribuição de filiados do partido devem observar a interpretação dada ao inciso II do artigo 31 da Lei nº 9.096/1995 na Resolução TSE nº
22.585/2007:
23.077 – PETIÇÃO Nº 100 – CLASSE 18ª – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. (…) 5. A fixação de critérios de contribuição de filiados do
partido deve observar a interpretação dada ao inciso II do art. 31 da Lei nº 9.096/95 na Resolução-TSE nº 22.585/2007. 6. Pedido deferido
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parcialmente. Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deferir parcialmente o pedido, nos termos do voto do
relator. Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes a Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, Felix
Fischer, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Dr. Antonio Fernando de Souza, Procurador-Geral Eleitoral. Brasília, 4 de
junho de 2009.
Diante de todo o contexto, reproduzo o disposto no art. 12 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:
I – origem estrangeira;
II – pessoa jurídica;
III – pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV – autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos
políticos, que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
(…) Grifei
Ainda, na mesma linha:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE FONTES VEDADAS.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PERMITIDA A CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. NÃO ATENDIDO O PERCENTUAL CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. FALHAS DE REDUZIDO PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Configuram recursos de fontes vedadas as doações a partidos políticos advindas de titulares de cargos demissíveis ad nutum da
administração direta ou indireta que tenham a condição de autoridades, vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia.
Definição expressa no texto do art. 12 da Resolução TSE n. 23.464/15.Excluídos da proibição normativa os detentores de mandato eletivo,
considerados fontes lícitas após entendimento firmado por este Tribunal. No caso, recebimento de recursos provenientes de titulares de
cargos públicos com poder de autoridade. Inaplicabilidade das alterações sofridas no art. 31 da Lei n. 9.096/95, que excluiu a vedação
às doações realizadas por ocupantes de cargos demissíveis ad nutum, desde que sejam filiados a partido político. Incidência da
legislação vigente à época dos fatos.
2. Inobservância da regra de destinação do percentual mínimo de 5% dos recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e manutenção de
programas para promover e difundir a participação política das mulheres. Imposição do acréscimo de 2,5% no ano seguinte ao trânsito em
julgado, bem como o recolhimento do valor correspondente ao Erário, ante a proibição legal de utilização da quantia para outra finalidade (art.
44, inc. V e § 5º da Lei n. 9.096/95).
3. Conjunto de falhas que não ultrapassam 10% do total arrecadado pelo partido. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional.
4. Aprovação com ressalvas.
(Prestação de Contas n 487, ACÓRDÃO de 31/01/2018, Relator(a) JORGE LUÍS DALL`AGNOL, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-RS, Tomo 17, Data 05/02/2018, Página 7 )
Grifei.
Com vênia a outros posicionamentos, meu entendimento é de que ao tempo da arrecadação dos recursos a norma regente impunha a
vedação aqui tratada. Perfectibilizado, portanto, o ato jurídico. Logo, os cargos apontados pela unidade técnica estão dentro do entendimento
de fontes vedadas.
Ademais, convém avaliar o vício quanto aos valores recebidos de fontes vedadas nesta demonstração financeira, posto que, a unidade técnica
reconheceu o recebimento da quantia total de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), nos extratos bancários e demonstrativos apresentados.
Devem o órgão partidário e seus responsáveis cumprir a legislação, bem como verificar a sua contabilidade, constatando eventuais fontes
vedadas ou recurso de origem não identificada, de forma a administrar com diligência suas contas.
Portanto, conclui-se que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (art. 31,
II, da Lei nº 9.096/95 e art. 12º, IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015) quanto ao recebimento de recursos financeiros de fontes vedadas.
Ainda, a esfera partidária recebeu verbas de origem não identificada conforme parecer técnico à fl.170, totalizando R$ 207,00.
Segundo nova orientação do TSE no sentido de que tais verbas - de origem não identificada e de fontes vedadas - devem ser recolhidas ao
Tesouro Nacional, nos termos do disposto na Resolução TSE n. 23.464/15.
Quanto às penalidades a serem aplicadas fica sujeito o Partido à suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do
Fundo Partidário pelo prazo de um ano, nos termos do art. 47, I da Resolução TSE nº 23.464/2015, com redação vigente ao tempo do
exercício financeiro:
Art. 47.
I – no caso de recebimento de recursos das fontes vedadas de que trata o art. 12 desta resolução, sem que tenham sido adotadas as
providências de devolução à origem ou recolhimento ao Tesouro Nacional na forma do art. 14 desta resolução, o órgão partidário fica sujeito à
suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano (Lei nº 9.096/95, art. 36, II).
Por fim, quanto à penalidade a ser cominada, para o caso concreto, a sanção se circunscreveria àquela prevista no alterado caput do art. 37 da
lei n. 9.096/95:
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como
irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei n. 13.165, de 2015) (grifei)
A Res. TSE n. 23.464/2015, por sua vez, dispôs em seu art. 49:
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de
até 20% (vinte por cento) (Lei n. 9.096/95, art. 37).
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Progressistas - PP de Encruzilhada do Sul – RS, exercício 2017, nos termos do artigo
46, III, “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015, CONDENANDO a agremiação à suspensão, com perda, dos repasses do Fundo Partidário pelo
período de 01 (um) ano, nos termos do Art. 47, I, da Res. TSE 23.464/2015, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, e
DETERMINANDO a devolução do valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) ao Tesouro Nacional, acrescido de multa de 5%
(cinco por cento) - R$ 46,00 (quarenta e seis reais) nos termos do art. 49, “caput”, Resolução 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito, comunique-se o diretório nacional e estadual do partido, bem como ao TRE-RS e ao TSE, através da atualização do SICO
(Sistema de Informações de Contas).
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Ainda, deverá o Diretório Municipal efetuar o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, no prazo
de 15 (quinze) dias, ou requerer o parcelamento no mesmo prazo, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin). Caso efetue o recolhimento do valor integral, deverá
o órgão partidário apresentar o respectivo comprovante perante esta 19ª Zona Eleitoral no mesmo prazo.
Oportunamente, arquive-se
Encruzilhada do Sul, 14 de outubro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 25-40.2015.6.21.0019
REQUERIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Amaral Ferrador
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PACIENTE(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) HÉRCIO ALVES RODRIGUES-OAB 17274 E JOSÈ RENATO VARGAS
DOS SANTOS-OAB 87392)
RESPONSÁVEL(S) : ELIZEU VIEGAS ARAÚJO, PEDRO PAULO EYMAEL MARQUES E MILTON NUNES ARAÚJO (ADV(S) JOSÈ RENATO
VARGAS DOS SANTOS-OAB 87392)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do Município de Amaral Ferrador/RS, referente ao
exercício financeiro de 2012.
A Prestação de Contas foi apresentada em 20/07/2015.
Publicado Edital, decorreu o prazo legal sem impugnações as contas apresentadas.
Feitas diligências para suprir a ausência de representação processual das partes, o Partido juntou documentos às fls. 85, 96-105, sanando o
defeito.
Emitido o relatório de Exame de Contas (fls.106-112) apontando irregularidades na prestação de contas, pelo recebimento de contribuições de
fontes vedadas no montante de R$ 5.386,36 (cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos).
Decorrido o prazo para manifestação e justificativas sobre as irregularidades, a agremiação partidária não se manifestou (fl.117).
Sobreveio o Parecer Conclusivo (fl. 118-120) que recomendou a desaprovação das contas, em razão do recebimento de recursos de fonte
vedada, os quais enquadram-se na Res. nº 22.585/2007 e art. 5º, inciso II da Resolução TSE n. 21.841/2004, qual seja: doações a partidos
políticos advindas de titulares de cargos demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta que tenham a condição de autoridades. Que
essa irregularidade enseja o recolhimento dos valores recebidos indevidamente (art. 28, II da Resolução TSE n. 21.841/04), que representou
30,60% do total de recursos arrecadados (R$ 17.601,61).
O Ministério Público Eleitoral (fl. 123) opinou pela desaprovação das contas, ratificando as conclusões do parecer técnico.
Intimados o partido e os responsáveis para defesa, quedaram-se inertes (fls. 128).
Deu-se então por encerrada a produção de provas e foi aberto o prazo para alegações finais.
Intimados, não foram aduzidas alegações finais.
Os autos foram com vista ao MPE que exarou parecer reiterando a desaprovação das contas.
Após, não havendo mais diligências e providências, vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada intempestivamente pelo Partido, em 20/07/2015.
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, analisadas de acordo com as regras da Res. TSE nº 24.841/2004, e disposições
processuais previstas na Resolução TSE nº 23.546/2017.
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).
Quanto as fontes vedadas, o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do Município de Amaral Ferrador/RS, no
exercício em análise, recebeu, de acordo com o apurado pela unidade técnica, contribuição pecuniária de autoridade pública, ocupante de
cargo de chefia e direção na administração municipal. Conforme disposto no art. 31, inc. II, da Lei nº 9.096/95, é vedado ao partido receber,
direta ou indiretamente, contribuição ou qualquer auxílio pecuniário proveniente de autoridades ou órgãos públicos.
O Tribunal Superior Eleitoral, com base no que fora decidido na Consulta nº 1.428, interpretou a referida disposição da Lei dos Partidos
Políticos e editou a Resolução nº 22.585/2007, afirmando que detentores de cargo em comissão que exerçam função de direção ou chefia se
enquadram no conceito de autoridade, sendo vedado ao partido, portanto, receber contribuições dos referidos servidores:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECISÕES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO.
DOAÇÕES. OCUPANTES CARGO DE DIREÇÃO OU CHEFIA. AUTORIDADE. VEDAÇÃO. ART. 31, II, DA LEI N. 9.096/1995.
1. Para fins da vedação prevista no art. 31, II, da Lei n. 9.096/1995, o conceito de autoridade pública deve abranger aqueles que, filiados ou
não a partidos políticos, exerçam cargo de direção ou chefia na Administração Pública direta ou indireta, não sendo admissível, por outro lado,
que a contribuição seja cobrada mediante desconto automático na folha de pagamento. Precedentes.
Constatado o recebimento de valores provenientes de fonte vedada, a agremiação deve proceder à devolução da quantia recebida aos cofres
públicos, consoante previsto no art. 28 da Res.-TSE n. 21.841/2004. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial Eleitoral n. 4930 –
Criciúma/SC, Relator: Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,.Sessão de 1.11.2014.)
Posteriormente, reiterando a posição acima relatada, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução 23.077/2009, segundo a qual os critérios
de contribuição de filiados do partido devem observar a interpretação dada ao inciso II do artigo 31 da Lei nº 9.096/1995 na Resolução TSE nº
22.585/2007:
23.077 – PETIÇÃO Nº 100 – CLASSE 18ª – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. (…) 5. A fixação de critérios de contribuição de filiados do
partido deve observar a interpretação dada ao inciso II do art. 31 da Lei nº 9.096/95 na Resolução-TSE nº 22.585/2007. 6. Pedido deferido
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parcialmente. Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deferir parcialmente o pedido, nos termos do voto do
relator. Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes a Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, Felix
Fischer, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Dr. Antonio Fernando de Souza, Procurador-Geral Eleitoral. Brasília, 4 de
junho de 2009.
Os valores em questão foram doados por pessoas que, na época do fato, exerceram cargo de Chefia ou Direção Municipal e que, enquanto
exercendo a função, doaram ao partido os valores em questão. Não paira dúvidas à vedação e consequente irregularidade.
Portanto, conclui-se que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (art. 31,
II, da Lei nº 9.096/95 e art. 5º, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004) quanto ao recebimento de recursos financeiros de fontes vedadas.
O Ministério Público opinou favoravelmente à desaprovação e devolução dos valores oriundos de fonte vedada.
O recebimento de recursos de fonte vedada, constitui irregularidade insanável, restando comprometida a integralidade das contas e impondose, portanto, sua desaprovação.
Quanto às penalidades a serem aplicadas, insta lembrar, que, embora a Lei n. 13.165/15, em seu art. 37, tenha substituído a suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário pela pena de devolução da importância considerada irregular, acrescida de multa, este juízo, seguindo
orientação do e. TSE em casos análogos, entende pela aplicação da sanção vigente ao tempo do exercício financeiro (2012).
Segue jurisprudência do TRE-RS:
Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2014. A
abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter havido movimentação financeira no período. Falha de natureza grave que
impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação dada aos
recursos financeiros, bem como para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira. Irregularidade insuperável, a comprometer,
modo substancial, a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei 13.165/15, que deram nova redação
ao art. 37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm aplicação retroativa
aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamento do quantum de suspensão de cotas, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial.
(Grifei.)
(TRE/RS, RE 27-43, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, julgado em 08.10.2015.)
Assim, nos termos da jurisprudência, deve ser aplicada de forma proporcional à gravidade das falhas apuradas, pelo prazo de 1 a 12 meses,
nos termos do art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95, com redação vigente ao tempo do exercício financeiro:
Art. 37.
§ 3o A sanção a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, e o
pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, desde que a prestação de contas seja
julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até cinco anos de sua apresentação.
Nesse cenário, considerando o conjunto das falhas, comprometedoras da confiabilidade e da consistência das contas, justifica-se a
suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário pelo período de 06 (seis) meses. Impõe-se, também, a devolução do valor de R$
5.386,36, apontado como irregular, ao Tesouro Nacional , haja vista que concernente a recursos de fonte vedada.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do Município de
Amaral Ferrador/RS, do exercício de 2012, nos termos do art. 27, III, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e determino o recolhimento ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor recebido irregularmente - R$ 5.386,36 (cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e
trinta e seis centavos) - além da suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 36, II, da Lei
n. 9.096/95), a contar do trânsito em julgado.
Com o trânsito, comunique-se o diretório nacional e estadual do partido, bem como ao TRE-RS e ao TSE, através da atualização do SICO
(Sistema de Informações de Contas).
Ainda, deverá o Diretório Municipal efetuar o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, no prazo
de 15 (quinze) dias, ou requerer o parcelamento no mesmo prazo, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin). Caso efetue o recolhimento do valor integral, deverá
o órgão partidário apresentar o respectivo comprovante perante esta 19ª Zona Eleitoral no mesmo prazo.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 14 de outubro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE

20ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 225/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-70.2019.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Mariano Moro
JUIZ ELEITORAL: JULIANO ROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO LUIZ PASINI, SUELI KRUG, ADELAR KRUG E JAIRO PREZOTTO (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOLOAB 90344)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores - PT do Município de Mariano Moro/RS, referente ao exercício financeiro
de 2018.
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Decorrido o prazo legal para apresentação das contas, o Cartório informou acerca da omissão (fls. 02), e foi realizada a tentativa de notificação
dos responsáveis pela agremiação para regularização.
Considerando o retorno negativo das cartas remetidas, foi realizada notificação dos responsáveis por meio de Oficial de Justiça.
Notificados, os representantes do partido apresentaram as contas – fls. 15-52.
Após publicação de edital e decurso do prazo legal, sobreveio o Relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 66-67), sobre o qual o partido
apresentou manifestação (fls. 70-72).
Foi emitido Parecer Conclusivo pela aprovação das contas (fls. 73-74) e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fls. 75v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores - PT do Município de Mariano Moro/RS.
A prestação de contas foi apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária e instruída com os documentos arrolados na
Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro e contador
habilitado.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a existência de irregularidade, uma vez que não teria sido mantida conta bancária durante
todo o exercício financeiro. Após intimação e manifestação apresentada pela agremiação partidária, verificou-se que o partido esteve vigente
apenas até fevereiro de 2018 e conservou a conta bancária aberta até o mês de agosto do mesmo ano.
Assim, o partido cumpriu o disposto no artigo 29, inciso V, da Resolução TSE nº 23.546/2017, pois manteve a conta bancária aberta durante a
vigência do diretório, permitindo a fiscalização de suas contas pela Justiça Eleitoral.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas, acompanhando o Parecer Conclusivo.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO as contas anuais do Partido dos Trabalhadores - PT do Município de Mariano Moro/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos da Lei nº 9.096/1995 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se, inclusive o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Erechim, 14 de outubro de 2019
JULIANO ROSSI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2019 - 023ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 24-04.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
MUNICÍPIO: IJUÍ
RESPONSÁVEIS: AUGUSTINHO BERLEZI e JAIR ANTONIO DA ROSA
ADV(s): TELMO ELEMAR ALVES – OAB/RS 64.144.
Juiz Eleitoral: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA.
INTIMAÇÃO.
De Ordem, vista aos responsáveis no prazo de 3 (três) dias para apresentarem alegações finais.
Ijuí, 14 de outubro de 2019.
SONIA HEIMANN REINKE,
Chefe do Cartório da 23ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 - 023ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 46-62.2019.6.21.0023
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
MUNICÍPIO: AJURICABA
RESPONSÁVEIS: JOELSON TOSO e EVERTON GIAN KIRMESS
ADVOGADO: ARLEI PRETTO – OAB/RS 51.420
INTIMAÇÃO
De Ordem intimo o Partido e os responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias.
“PARECER CONCLUSIVO
O Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Ajuricaba/RS submeteu à apreciação desta Zona Eleitoral a prestação de contas
relativa ao exercício de 2018, em 25.07.2019.
Este Cartório Eleitoral procedeu ao exame da prestação de contas com base na Lei 9.096/95, na Resolução TSE nº 23.546/2017, e demais
normativos aplicáveis aos partidos políticos. Da análise da prestação de contas, constatou-se as seguintes ocorrências:
APONTAMENTOS NÃO REGULARIZADOS
1.1. Entrada de Recursos - Outros Recursos
1.1.2. Da origem dos recursos para fins de observância das vedações previstas nos arts. 12 e 13:
O partido recebeu contribuições de FELIPE DA ROSA FOGUESATTO, CPF: 031.650.250-29, nos valores de R$ 550,00 (fls. 31), em
18/07/2018, 31,42% da movimentação financeira do exercício, que exerce cargo de chefia/direção na administração pública (fl. 58v) e se
enquadra na vedação do art. 31, “V” da Lei 9.096/95 e art. 12, IV, e § 1º, da Resolução TSE 23.546/17. Esses valores não foram recolhidos no
prazo estabelecido no art. 14, § 1º, da Resolução TSE 23.464/15, permanecendo a irregularidade.
CONCLUSÃO
No exercício de 2018, o partido obteve os seguintes resultados, conforme indicado no demonstrativo de receitas e gastos, fl. 36:
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Descrição

Receitas

% Receitas

Despesas

% Despesas

Resultado

Outros Recursos

1.750,00

100,00

1.725,00

100,00

25,00

Total
1.750,00
100,00
1.725,00
100,00
25,00
Ante o exposto, esta Unidade Técnica manifesta pela DESAPROVAÇÃO das contas do Partido Democrático Trabalhista, do exercício de 2018,
nos termos da Resolução TSE nº 23.546/2017, art. 46, inciso III, letra “a”.
É o relatório. À consideração.
Ijuí, 09.10.2019.
VALDECI VANDERLEI DA CUNHA
Examinador (a)”
SONIA HEIMANN REINKE,
Chefe do Cartório da 23ª ZE.

31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 48-08.2019.6.21.0031
Partido: Podemos - PODE de Montenegro/RS
Responsáveis: Shauan Pereira de Oliveira Junior e Evelin dos Passos Bandeira
Vistos.
Na forma do artigo 30, inciso IV, alínea “e” da Res. TSE n. 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para, no prazo
comum de três dias, apresentar manifestação acerca da documentação juntada pela unidade de exame e pelo Ministério Público Eleitoral.
Ainda, considerando que foi decretada a revelia das partes (fl. 43v.), a presente intimação deverá ser publicada no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do Rio Grande do Sul, conforme previsão contida caput do artigo 346 do Código de Processo Civil.
Com a apresentação da manifestação ou transcorrido o prazo, voltem conclusos.
Montenegro, 14 de outubro de 2019.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.

41ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2019 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-85.2019.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Santa Maria
JUIZ ELEITORAL: LUCIANO BARCELOS COUTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) RUI FABBRIN-OAB 9.727)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA DE LOURDES BULEGON STIELER, TAIS LIMA DO NASCIMENTO, JOÃO DA SILVA CHAVES E KELLY
MADRUGA FERREIRA (ADV(S) RUI FABBRIN-OAB 9.727)
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Santa
Maria/RS.
Juntaram documentos de fls. 02 a 110.
Publicado edital de disponibilização do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício no DEJERS, não houve
impugnações (fl.119).
Emitido relatório de exame relatando irregularidades (fls. 120/128), como a ocorrência de doações/contribuições oriundas de fontes vedadas e
com ausência de identificação dos doadores/contribuintes pelo CPF/CNPJ.
Notificado, o partido apresentou documentos (fls.133/167).
Foi expedido parecer conclusivo pelo examinador, manifestando-se pela desaprovação das contas, tendo em vista a existência de
irregularidade consistente no recebimento de doação/contribuição de fonte vedada no valor de R$ 4.015,60 (quatro mil e quinze reais e
sessenta centavos). O examinador, em uma primeira análise, considerou sanada a irregularidade da falta de identificação dos depósitos, após
verificação da documentação e esclarecimentos prestados pelo partido (fls. 171/174).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela desaprovação (fls. 178/183), com base no artigo 46, inciso III, alínea “a” da Res. TSE
n°23.546/2017, considerando que, mesmo com a documentação juntada pelo partido, em complementação à documentação inicial, não houve
o saneamento das irregularidades apontadas, como as doações de fonte vedada e a ausência de identificação dos depósitos bancários dos
doadores/contribuintes. Manifestou-se, ainda, pela necessidade de retificação no cálculo do valor indicado na fl. 123, quanto às doações da
Sra. Dione Raquel Zoch Vinas, por se enquadrarem na hipótese de anistia.
Intimados para oferecimento de defesa e produção de provas, o partido e os responsáveis se manifestaram e juntaram documentação,
reafirmando a regularidade das informações prestadas e que a não identificação individual dos doadores não se deu por iniciativa do partido
mas, sim, pela instituição bancária. Concordou com a realização de novo cálculo nos apontamentos da fl. 123, pelo enquadramento na anistia
da doadora Dione Raquel Zoch Vinas. Requereu, por fim, a aprovação das contas (fl.189/193).
Considerando a manifestação do partido, foi oficiado à instituição bancária para que ratificasse ou retificasse as informações prestadas pela
agremiação partidária, sendo solicitado o encaminhamento de listagem individualizada dos lançamentos dos doadores com nome e CPF (fls.
194/195).
Foi juntada a informação das fls. 196/197.
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Visando à complementação das informações prestadas pela instituição bancária, foi expedido novo ofício (fl.199).
Foram juntados os documentos das fls. 203/320.
Os autos foram remetidos ao examinador para análise da documentação juntada pela instituição bancária, conforme art. 40 da Res. n°
23.546/2017.
O examinador, após analisar a referida documentação, retificou seu parecer conclusivo para considerar como irregularidade os valores
depositados na conta do partido cujos doadores não foram identificados, permanecendo os apontamentos referentes às doações de fonte
vedada, considerando, portanto, o valor final de R$ 14.797,19 (catorze mil setecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos) como
recebido indevidamente pelo partido.
O Ministério Público reiterou o parecer anterior, pela desaprovação das contas (fl. 337).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Santa Maria/RS.
Na prestação de contas ora em análise, considerando as manifestações do partido, Ministério Público, instituição bancária e do examinador,
depreende-se que houve o recebimento de recursos oriundos de fonte vedada e de origem não identificada, em um montante de R$ 14.797,19
(catorze mil setecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos).
Conforme a relação apontada no exame técnico de fls. 120/128, verificam-se contribuições advindas de titulares de cargos na administração
que desempenham função de direção ou chefia.
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.
Logo, ressalvados os filiados a partido político, os detentores de cargos demissíveis ad nutum e que ostentam a condição de autoridade,
definida pela ocupação de cargos de chefia e direção, estão impossibilitados de doar às agremiações partidárias, sob pena de se reputar
ilícitos tais recursos.
Assim, considerando as certidões de ausência de filiação emitidas pelo TSE das fls. 124/128, as quais mencionam as autoridades que doaram
à agremiação partidária, pela vedação legal incluída pela lei 13.488/2017, as pessoas apontadas não poderiam ter efetuado
doações/contribuições ao partido.
Em relação as doações da Sra. Dione Raquel Zoch Vinas, em que pese a manifestação do Ministério Público e do partido, considerando como
regulares, entendo que, no período anterior à sua filiação, em 03/05/2018 (fl. 125), as doações realizadas estavam vedadas, sendo, portanto,
irregulares.
No que tange ao recebimento de recursos de origem não identificada, após a análise de todo o conjunto probatório, remanesce a situação da
falta de identificação de doadores. Em que pese o partido ter relacionado os doadores/contribuintes (fls. 164/165 e 333/334), analisando a
documentação encaminhada pela instituição bancária (fls.203/320), verificam-se 25 (vinte e cinco) depósitos bancários sem registro, como CR.
TÍTULOS, conforme compilado na tabela de fl. 323, perfazendo o valor de R$ 11.384,57 (onze mil trezentos e oitenta e quatro reais e
cinquenta e sete centavos). Portanto, a informação prestada pela agremiação partidária não restou corroborada pelo Banco, ou seja, são
informações declaradas pelo partido de forma unilateral, sem condições de comprovação fidedigna, pela ausência de identificação dos
depósitos.
O art. 13 da Resolução TSE n° 23.546/2017 assevera que:
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 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
(….)
Desta forma, as doações/contribuições efetivadas sem a pormenorizada identificação são indevidas.
Importante destacar a manifestação do examinador técnico (fl. 322), no sentido de que existem valores duplicados nas tabelas 1 (fl. 123) e 2
(fl.323) pois são, ao mesmo tempo, oriundos de fontes vedadas e sem identificação pelo Banco, perfazendo o valor de R$ 602,98 (seiscentos e
dois reais e noventa e oito centavos), conforme a relação da tabela 3 (fl. 324). O referido valor deverá ser descontado para não haver a
duplicidade de cobrança.
Conclui-se, portanto, que as doações/contribuições de fontes vedadas perfazem o valor de R$ 4.015,60 (quatro mil e quinze reais e sessenta
centavos), somadas às doações/contribuições de origem não identificadas no valor de R$ 11.384,57 (onze mil, trezentos e oitenta e quatro
reais e cinquenta e sete centavos) e, subtraindo-se o valor de R$ 602,98 (seiscentos e dois reais e noventa e oito centavos), resultam no valor
final de R$ 14.797,19 (catorze mil setecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos), os quais foram recebidos indevidamente pelo
partido.
Considerando o valor recebido indevidamente, a agremiação partidária deveria ter realizado o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, em
observância ao expresso no art. 14, § 3º, da Resolução TSE n° 23.546/2017.
O art. 14. da mencionada Resolução é claro ao afirmar que O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 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 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.
(..)
§ 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.
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Santa Maria – RS,
Exercício 2018, nos termos do artigo 46, III, “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017, assim como DETERMINO a devolução do valor de R$
14.797,19 (catorze mil setecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos) ao Tesouro Nacional, acrescido de multa de 5%, nos termos do
art. 49, caput, da Resolução n°23.546/2017.
Com o trânsito em julgado, intime-se o órgão partidário hierarquicamente superior para que, nos termos do artigo 60, III, da Resolução TSE nº.
23.546/2017:
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a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Res. TSE nº. 23.546/2017;
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.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, ou transcorrido o prazo in albis, intime-se o órgão partidário
sancionado para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente no total de R$ 14.137,27 (catorze
mil e cento e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), acrescido da multa imposta, devidamente corrigido pela SELIC, desde o recebimento
dos valores, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE
n. 23.464/15, art. 49, § 3º, IV e 60, I, “b”, e III, “b”).
Transcorrido o prazo do inciso I, alínea “b”, do art. 60 da Res. TSE nº 23.546/2017, sem que tenham sido recolhidos os valores devidos,
certifique-se o transcurso do prazo e encaminhe-se os autos à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, para
que promovam as medidas cabíveis visando à execução do título judicial (Res. TSE n° 23.546/2017, art. 61).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado e cumpridas as determinações, arquivem-se.
Santa Maria, 11 de outubro de 2019
LUCIANO BARCELOS COUTO
Juiz Eleitoral da 041ª ZE

42ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 157/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 49-96.2015.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA – PP – SANTA ROSA/RS, DARCI ALBERTO PETRAZZINI, JOEL FACCIN E ARNO BECKER
Município: Santa Rosa
Adv. Giussélen Eluza da Luz – OAB/RS 87.614
Vistos.
Nos termos do requerido pela União, intime-se o executado para que realize o pagamento do valor devido ou se manifeste sobre a proposta de
acordo de fls. 362-373 dos autos, em 15 (quinze) dias.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 07 de Outubro de 2019.
MIROSLAVA DO CARMO MENDONÇA,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 158/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 5-43.2016.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA – PP – SANTA ROSA/RS, DARCI ALBERTO PETRAZZINI, JOEL FACCIN E ARNO BECKER
Município: Santa Rosa
Adv. Giussélen Eluza da Luz – OAB/RS 87.614
Vistos.
Nos termos do requerido pela União, intime-se o executado para que realize o pagamento do valor devido ou se manifeste sobre a proposta de
acordo de fls. 346-357 dos autos, em 15 (quinze) dias.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 07 de Outubro de 2019.
MIROSLAVA DO CARMO MENDONÇA,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 159/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 19-95.2014.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA – PP – SANTA ROSA/RS, JOEL FACCIN e ARNO BECKER
Adv. Giussélen Eluza da Luz – OAB/RS 87.614
Vistos.
Nos termos do requerido pela União, intime-se o executado para que realize o pagamento do valor devido ou se manifeste sobre a proposta de
acordo de fls. 639-650 dos autos, em 15 (quinze) dias.
Diligências Legais.
Santa Rosa, 07 de Outubro de 2019.
MIROSLAVA DO CARMO MENDONÇA,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE 160/2019 - 042ªZE-RS
Classe PC – Processo n. 41-51.2017.6.21.0042
Partido: PARTIDO PROGRESSISTA – PP – SANTA ROSA/RS, DARCI ALBERTO PETRAZZINI E JOEL FACCIN
Adv. Giussélen Eluza da Luz – OAB/RS 87.614
Vistos.
Nos termos do requerido pela União, intime-se o executado para que realize o pagamento do valor devido ou se manifeste sobre a proposta de
acordo de fls. 639-650 dos autos, em 15 (quinze) dias.
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Diligências Legais.
Santa Rosa, 07 de outubro de 2019.
MIROSLAVA DO CARMO MENDONÇA,
Juíza Eleitoral.

43ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 089/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-26.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Chuí
JUIZ ELEITORAL: MAURO PEIL MARTINS
PARTIDO(S) : COMISSAO PROVISORIA PARTIDO LIBERAL CHUI
RESPONSÁVEL(S) : ANDRE LUIZ FABRA CORREA E MARIO VALDIR NUNES PEREIRA
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de processo autuado a partir de Informação do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido da República, atualmente
denominado Partido Liberal da unidade eleitoral do Chuí, quanto à prestação de contas relativa ao Exercício Financeiro de 2018.
Foi determinada a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Expirado o prazo para apresentação das
contas, expediu-se Procedimento Técnico de Exame (fls. 25-25v), manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas.
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento de contas não prestadas (fl. 27).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A análise técnica das contas observou o determinado pelo artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, pelo art. 34 da Lei n. 9.096/95,
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.546/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos nos
respectivos exercícios financeiros.
O objetivo do processo de prestação de contas anuais é permitir o conhecimento da origem das receitas e destinação das despesas com as
atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pela agremiação partidária, nos
termos da Resolução TSE 23.546/2017, no caso em tela, das contas relativas ao exercício financeiro de 2018.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes da fls. 03-04 dos autos o
Presidente do Partido Liberal do Município do Chuí é André Luiz Fabra Correa e o Tesoureiro é Mario Valdir Nunes Pereira. O tesoureiro foi
devidamente intimado para apresentação das contas por meio da Carta de Notificação 045/2019. De acordo com a certidão de fl. 07 o
Presidente do Partido Político encontra-se detido na penitenciária local e, por tal motivo, impossibilitado de prestar contas à Justiça Eleitoral.
Diante da informação, foi dado vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pela notificação do órgão estadual do Partido. Após o
retorno frustrado da carta expedida, determinou a autoridade judicial a intimação do Diretório Nacional do Partido Liberal para que prestasse as
contas. Entretanto, após o decurso do prazo de 3 (três) dias, este permaneceu omisso no seu dever.
Assim, o Partido Liberal, mesmo após regularmente notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, não apresentou
sua documentação contábil, mantendo sua omissão quanto ao escopo das finanças do partido. Também não houve apresentação de
Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º e incisos da Resolução TSE 23.546/2017 relativa ao ano
fiscal de 2018 e ao partido político em questão.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que
não consta registro de recebimento ou distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ou de fontes vedadas. Ainda, há conta bancária
vinculada ao CNPJ do Partido Político, conforme extrato impresso do Sistema da Justiça Eleitoral, mas não constam lançamentos desta conta.
Trata-se, pois, de inconsistência grave, caracterizada pela omissão de informações à Justiça Eleitoral, o que impede a efetiva fiscalização das
contas partidárias, cabível o julgamento pela sua NÃO PRESTAÇÃO.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida e o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 46, inciso IV,
“a”, da Resolução TSE n. 23.546/2017 julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO LIBERAL do Chuí, relativas ao Exercício Financeiro de
2018, e determino a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação do partido
político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Após o trânsito, intimem-se os órgãos nacional e estadual do partido para que promovam a suspensão do repasse de recursos oriundos do
Fundo Partidário.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santa Vitória do Palmar, 11 de outubro de 2019
MAURO PEIL MARTINS
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 090/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-27.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUIZ ELEITORAL: MAURO PEIL MARTINS
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR (ADV(S)
SIMONE BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB 56912)
RESPONSÁVEL(S) : VULMAR DINEGRI E PAULO DUARTE DOS SANTOS
RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB – da unidade eleitoral de Santa Vitória do Palmar/
RS, referente ao exercício financeiro de 2018 (fls. 02-39). A agremiação partidária apresentou a prestação de contas na data de 30/04/2019 e o
Cartório Eleitoral juntou certidão com a composição completa do Partido (fls. 40-41).
Publicado o Edital nº 021/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 25/07/2019, dando publicidade da Demonstração do Resultado do
Exercício Financeiro e do Balanço Patrimonial do partido político em questão, decorreu o prazo legal sem impugnação (certidão de fls. 67).
Expedido Exame preliminar (fl.72), solicitou-se a apresentação dos extratos bancários, sendo esses apresentados pela parte (fl.79).
Expedido Exame da Prestação de Contas (fls. 80-81), e constatada impropriedade que não comprometeu a sua regularidade geral, posicionouse a unidade técnica pela aprovação das contas do Partido, com a devida ressalva.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer acolhendo integralmente o Exame Técnico, manifestando-se pela aprovação das contas com
ressalvas (fl. 83-83 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da apreciação das contas partidárias, referentes ao exercício financeiro do ano de 2018, apresentadas pelo Movimento Democrático
Brasileiro - MDB de Santa Vitória do Palmar.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.546/2017 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 30 a 37 – Lei
nº 9.096/95 – Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Ainda, os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso
III, art. 17, da Constituição Federal.
De acordo com as informações do SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias constantes das fls. 40-41 dos autos o
Presidente do Partido Movimento Democrático Brasileiro do Município de Santa Vitória do Palmar é Vulmar Dinegri e o Tesoureiro é Paulo
Duarte dos Santos. As contas foram apresentadas em Cartório, tempestivamente, na data de 30/04/2019, e devidamente autuadas.
Elaborado o Exame das Contas, esta unidade técnica constatou a conformidade das peças e documentos apresentados, essenciais à
perfectibilização da análise das contas, dentre estes o Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício (art. 29, XXIII da
Resolução TSE 23.546/2017), permitindo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e atestando refletir adequadamente a real
movimentação financeira efetuada.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA – e ao realizar a compilação da documentação pertinente, verificou-se que a
conta bancária vinculada ao CNPJ do Partido Político, (conta-corrente nº 18198, agência 5942, com data de abertura em 29/04/2014),
apresenta depósitos em cheque e dinheiro provenientes de filiados ao partido político e outros doadores, além da cobrança de tarifas bancárias
ao longo do exercício fiscal em questão, assegurando a manutenção da conta-corrente em apreço. Constatam-se, também, alguns cheques
debitados a título de serviços técnico-profissionais – serviços contábeis e de informática - e despesas ordinárias com serviços cartorários e
comissões bancárias, conforme demonstrativo de receitas e gastos de fls. 31-32.
O partido não declarou recebimento ou movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário ou qualquer outra forma de transferências
financeiras intrapartidárias recebidas ou efetuadas, conforme demonstrativos de fls. 33-34, além de consultas ao sítio do TSE.
De acordo com a Prestação de Contas do exercício financeiro apresentada pelo Partido (fls. 02-39), há doações financeiras efetuadas por
filiados partidários e simpatizantes (valor total de R$ 3.180,00), nos termos do parecer da comissão executiva, acostado à fl. 08. Nos
demonstrativos acostados aos autos, também não há a menção de dívidas de campanha ou doações de recursos estimáveis em dinheiro. Há,
no entanto, obrigações a pagar, de acordo com o demonstrativo de fls. 26-27, tendo como fornecedores Comércio de Materiais Confiança ME,
no montante de R$ 4.740,00, cabendo, assim o julgamento pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Santa Vitória do Palmar,
referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes – SICO
Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
Santa Vitória do Palmar, 11 de outubro de 2019
MAURO PEIL MARTINS
Juiz Eleitoral da 043ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 091/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-69.2014.6.21.0043
2013 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUIZ ELEITORAL: MAURO PEIL MARTINS
EXEQUENTE(S) : UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
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EXECUTADO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) AUGUSTO TEIXEIRA DE AZEVEDO-OAB 89165)
Vistos.
Defiro a inscrição ao SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC.
Emita-se certidão do teor da decisão para fins de protesto do art. 517 do CPC, remetendo-se à requerente.
Após, dê-se vista dos autos à Advocacia-Geral da União por 30 dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Intime-se o diretório do partido (NE).
Santa Vitória do Palmar, 11 de outubro de 2019
MAURO PEIL MARTINS
Juiz Eleitoral da 043ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 038/2019
O Doutor Carlos Eduardo de Miranda Faraco, Juiz Eleitoral da 57ª Zona de Uruguaiana-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, perante este juízo, situado na Rua Júlio de Castilhos, 3384,
em Uruguaiana, 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. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
PARTIDO DOS TRABALHADORES de Uruguaiana/RS
Irani Rodrigues Soares (Presidente)
João Ozorio Soares de Castro (Tesoureiro)
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Uruguaiana-RS, 4 de outubro de 2019.
Eu, Daniela Mattos da Silva Mello, Chefe de Cartório da 57ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral – 057ª ZE

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 191/2019 - 057 ZE
Processo: 27-51.2019.6.21.0057
Protocolo: 17.577/2019
Espécie: PC – Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2018
Partido: PROGRESSISTAS
Adv.: André Rispoli Recart – OAB/RS 68.727
Vistos.
Diante dos apontamentos expostos no Exame Técnico, DETERMINO a intimação do órgão partidário, por meio de nota de expediente no
DEJERS ao seu procurador constituído, para que, no prazo de trinta dias, conforme art. 35, § 3º, I da Res. TSE 23.546/17, manifeste-se sobre
os documentos ausentes e sobre a ausência de prestação de contas no SPCA.
Uruguaiana/RS, 7 de outubro de 2019.
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 57ª Zona Eleitoral

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 150/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-23.2017.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879)
RESPONSÁVEL(S) : NECEDIR FRANCISCO CELLI E JAIR TONIN (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879)
Vistos.
Trata-se de feito no qual foram desaprovadas as contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Gentil.
Foi homologado acordo extrajudicial celebrado entre a União e a parte devedora (fl. 100).
A União manifestou-se no sentido da extinção do feito diante do pagamento integral das parcelas.
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É o que cabia, em síntese, relatar.
Da análise dos documentos juntados, percebe-se que o débito foi quitado pela parte devedora, satisfazendo a obrigação.
Diante do exposto, comprovado o recolhimento do valor, estando satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução promovida pela União em face
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Gentil, com base no art. 924, inc. II, do CPC.
Registre-se no Apollo Sanções.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
D.L.
Marau, 11 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 151/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-89.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) CILENE SILVESTRI-OAB 58108)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR TONIN E GERALDO TONIN (ADV(S) CILENE SILVESTRI-OAB 58108)
Vistos.
Da análise dos autos verifica-se a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, eis que constou que o Partido pertence a município
diverso, e não ao de Gentil, consoante adequado.
Assim, a parte dispositiva da sentença passa a ter o seguinte teor:
“Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, ‘a’, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Gentil/RS, determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, com fulcro no art. 45, VIII, ‘a’, da Resolução TSE n. 23.546/2017.”
D.L.
Marau, 11 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 152/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 343-54.2016.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Eleições - 1° Turno - Eleições - Eleição Majoritária PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
CANDIDATO(S) : CRISTIANO CHAIS (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879)
PARTIDO(S) : COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE - PTB/PP/PMDB - GENTIL/RS
Vistos.
Trata-se de pedido formulado pela União a qual requer a manutenção do valor bloqueado a fim de garantir a execução do acordo extrajudicial
no caso de eventual inadimplemento das parcelas.
O valor devido pelo executado é de R$7.373,62 (sete mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos) e a quantia objeto de
constrição judicial é de R$114,49 (cento e quatorze reais e quarenta e nove centavos).
Observa-se, portanto, que a quantia bloqueada é de baixo valor e não é apta a acautelar o cumprimento da obrigação. O executado manifestou
interesse no adimplemento das parcelas e não há notícias de que não o venha fazendo.
Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pela União e mantenho o teor do despacho de fl. 117 no sentido de que seja liberado o valor
bloqueado em favor de Cristiano Chais.
Intime-se.
D.L.
Marau, 11 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 109/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-80.2019.6.21.0065
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Canela
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (ADV(S) ANDREI MENDES DE ANDRADES-OAB 90435)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO SERGIO DE MORAES E MICHEL CARDOSO PESSOA (ADV(S) ANDREI MENDES DE ANDRADES-OAB
90435)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Comunista do Brasil de Canela, relativa ao exercício 2018.
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As contas foram prestadas em 30 de abril de 2019 (fl. 02). Intimados a apresentar documentação, bem como o Balanço Patrimonial e o
Demonstrativo de Resultado do Exercício, através do Relatório Preliminar de Exame de Contas, nota de expediente nº64/2019 (fl. 44), o partido
se manifestou (fls. 47-53), entregando parcialmente a documentação.
Publicados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício através do Edital nº 24/2019, em 28 de junho de 2019, o prazo
legal transcorreu sem impugnação.
A Unidade Técnica responsável pelo exame emitiu Exame de Prestação de Contas(fls. 62-63), em que o partido foi novamente intimado a
apresentar o comprovante de remessa à Receita Federal da escrituração contábil. Exarado o Parecer Conclusivo (fls. 69-70), o responsável
pela análise se manifestando pela aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução aplicável.
O Ministério Público Eleitoral, na esteira da Unidade Técnica, também emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 71).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
A análise técnica foi efetuada de acordo com as normas estabelecidas na Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
As contas foram apresentadas tempestivamente, atendendo ao disposto no artigo 32 da Lei 9.096/95.
A Unidade Técnica verificou a necessidade de apresentação de documentação complementar. Devidamente intimado o partido e os seus
responsáveis, o partido entregou manifestação contendo parcialmente os documentos.
Exarado o Parecer Conclusivo pela Unidade Técnica de Exame, observou-se que não houve recebimento de recursos proveniente do Fundo
Partidário no respectivo exercício ora analisado, de modo que inexistem irregularidades quanto a este quesito. Em relação às receitas
partidárias, o partido recebeu R$ 200,00 (duzentos reais) a título de doação.
Foram identificados apenas gastos com tarifas bancárias ao longo do exercício de 2018, no total de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete
reais).
Em relação à manifestação partidária de fl. 68, em que o Partido Comunista do Brasil de Canela alega estar isento da remessa da escrituração
contábil à Receita Federal do Brasil, em virtude de Instrução Normativa externa a esta justiça, ressalto que os partidos políticos devem
observância à legislação eleitoral, especialmente aos preceitos contidos 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 23.546/2017, que disciplina a prestação de contas, razão pela qual inferido o pedido da
aprovação de contas sem ressalvas.
Diante da análise e, sobretudo, considerando a inexistência de impugnação e a manifestação favorável da Unidade Técnica, verifica-se que
não restaram caracterizadas impropriedades e/ou irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de tal forma que, acolhendo parecer
ministerial, entendo ser cabível a aprovação das contas com ressalvas, em virtude da não apresentação do comprovante de remessa da
escrituração contábil à Receita Federal, fulcro no art. 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
Isso posto, APROVO as contas com ressalvas do partido acima qualificado, relativas ao Exercício Financeiro de 2018, nos termos do artigo 46,
inciso II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, ante os fundamentos consignados.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Canela, 10 de outubro de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE

71ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 031/2019
A Doutora CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA, Juíza Eleitoral da 071ª Zona de Gravataí-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 Angelino Loranzi, 253,
em Gravataí, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, com fulcro no art. 52, §6º, incs I, al “b” e II da Resolução
TSE nº 23.553/2017, a Prestação de Contas de Campanha dos candidatos e dos órgãos partidários municipais das Eleições Gerais de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos órgão partidário municipal de GRAVATAÍ:
Partido
Número Controle
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB - 14
P14000486835RS8044263
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
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.
Gravataí-RS, 14 de outubro de 2019.
Eu, Mário Faustino Borges Lima, Chefe de Cartório Substituto da 071ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA,
Juíza Eleitoral.
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81ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 180/2019 - 81 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-03.2019.6.21.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal - TOROPI/RS
PROCEDÊNCIA: Toropi
JUÍZA ELEITORAL: LUANA SCHNEIDER
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB 93895)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI SANTOS MOREIRA E ALEXANDRE FANTINEL PLAUTZ (ADV(S) LILIAN VERONICA WAGNER-OAB
93895)
Vistos etc.
Trata-se de apreciar prestação de contas anual relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Toropi.
Autuadas as contas apresentadas em Cartório, o balanço patrimonial a demonstração do resultado foram publicados sem impugnações.
Em análise final o examinador sustentou a desaprovação das contas.
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou pela desaprovação das contas.
Aberto prazo para defesa, mesmo regularmente intimado, o prestador não se manifestou.
A instrução foi encerrada e, em sede de alegações finais, ainda que devidamente intimado, novamente o prestador permaneceu silente.
O Ministério Público Eleitoral manteve o parecer pela desaprovação das contas.
É o relatório. Passo a fundamentar a decisão.
O art.32 da Lei 9.096/95 determina que, anualmente, os partidos políticos enviem à Justiça Eleitoral os balanços contábeis do exercício findo,
sendo a matéria regulamentada atualmente pela Resolução TSE n.23.546/2017.
Da análise dos autos, observo que foram instruídos com as peças exigidas pela legislação eleitoral (Res. TSE 23.546/17, art.29).
O prestador arrecadou R$1.007,13 e gastou R$892,00 na manutenção do próprio órgão partidário. Não arrecadou recursos públicos.
O exame técnico apontou, entretanto, arrecadação de recursos sem identificação de origem, consistente em um depósito no valor de
R$350,00, ocorrido no dia 11.04.2018, no Banco Cooperativo SICREDI, agência 434, conta n.14629-3. Tal receita consta no extrato bancário
sem a identificação do CPF do depositante, identificação essa que aparece somente no Demonstrativo de Contribuições Recebidas (fl.28).
Diz o art.7º da Resolução TSE n.23.546/2017:
Art. 7º
As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes de outro partido político ou de candidatos.
Apesar de oferecida oportunidade ao prestador de apresentar outros documentos hábeis a comprovar a origem dos recursos, o órgão
partidário manteve-se inerte.
Tendo em vista que o referido demonstrativo (fl.28) tem conteúdo meramente declaratório e deve ser confrontado inicialmente com os extratos
bancários e, havendo necessidade, com outros elementos, os quais não vieram aos autos, considero que o mencionado depósito de R$350,00
configura receita de origem não identificada, nos moldes do art.13, §único, inc.I, alínea “a”, da Resolução TSE n.23.546/2017.
Dessarte, conforme o artigo 14 da Resolução TSE n.23.546/2017, tais recursos deveriam ter sido recolhidos ao Tesouro Nacional até o último
dia útil da data do crédito em conta. Não o foram, o que atrai a incidência do §3º do mesmo artigo, constituindo-se em irregularidade grave pois
representaram 34,75% da receita total no exercício 2018.
A infração sujeita o prestador às sanções do art.47, inc.II c/c art.49 da Resolução TSE n.23.546/2017.
Em homenagem ao princípio da economicidade, deixo de prosseguir na persecução da origem dos recursos irregulares. Ante o baixo valor
absoluto em questão, configura-se inadequado manter em ação o aparato judicial quando a norma de regência já obriga ao recolhimento do
valor ao Tesouro e o partido já foi provocado a trazer novos elementos de identificação de origem e não o fez.
Em face do exposto, nos termos do art.46, inc.III, alínea “a”, da Resolução TSE n.23.546/2017, DESAPROVO as contas apresentadas pelo
órgão municipal do PTB de Toropi, relativas ao exercício 2018, pelo recebimento de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em recursos de
origem não identificada, conforme previsto no art.13, §único, inc.I, alínea “a”, da resolução citada, e determino:
a) A suspensão, com perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo prazo de 04 (quatro) meses, a partir do trânsito em julgado, com fulcro
no art.47, inc.II c/c art.49, §2º, tudo da Resolução TSE n.23.546/2017;
b) O recolhimento ao Tesouro Nacional do montante acima referido, devidamente atualizado na forma do art.60, §1º, da Resolução TSE
n.23.546/2017, acrescido de 5% (cinco por cento) de multa, conforme o art.49, caput e §2º, da mesma resolução.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado e operadas as anotações necessárias, arquive-se.
São Pedro do Sul, 12 de outubro de 2019
LUANA SCHNEIDER
Juíza Eleitoral da 081ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 189/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-70.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PRTB- SARANDI
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - SARANDI
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO ROBERTO VERON E ROSANE LAVA LENCINA
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Vistos etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de omissão prestação de contas partidárias do Diretório Municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) de Sarandi/RS
referente ao exercício financeiro de 2017.
Expedidas as cartas de notificação, transcorreu o prazo para a Tesoureira sem manifestação, porém as cartas destinadas ao Diretório e ao
respectivo Presitente, retornaram dos correios sem o devido cumprimento, conforme informação da fl. 02.
Foram determinadas as diligências previstas no art. 30, inciso III, alíneas "a" e 'b" da Resolução TSE n. 23.546/2017 e, em seguida, a citação
das partes para apresentarem procuração constituindo advogado sob pena de revelia (fl. 12).
Os responsáveis e a agremiação foram citados, porém permaneceram silentes (fls. 26, 33/34 e 41/42).
Foram determinadas as diligências previstas no art. 30, inciso IV, alíneas "a" a "d" da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 45).
Atendidas as diligências determinadas, foi emitido pela unidade técnica parecer conclusivo pelo julgamento das contas como não prestadas (fl.
48).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 50).
Concedido o prazo do art. 30, IV, "e", da Res. TSE 23.546/2017 para manifestação sobre as informações e documentos apresentados nos
autos, as partes permaneceram inertes (fl. 54).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Passo ao mérito.
Embora intimado, o órgão partidário permaneceu omisso, tanto na apresentação das contas quanto de qualquer justificativa.
Deve-se considerar também a ausência de indícios de movimentação do fundo partidário ou de conta bancária e de indícios de prática ilícita
pelos responsáveis, de forma a ensejar, apenas, o julgamento das contas como não prestadas e a suspensão do fundo partidário enquanto
perdurar a omissão, conforme art. 48 da Res.-TSE nº 23.464/2015.
Porém, entendo que a sanção de suspensão do registro ou da anotação não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em
parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20/05/19, aplicada analogamente a esta lide:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.08.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19)”.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas anuais do Diretório Municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) de
Sarandi/RS referentes ao exercício de 2017, nos termos do art. 46, inciso IV, a, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Determino a manutenção da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação do
partido político, nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.464/2015, anteriormente determinada à fl 12.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para que
deixem de repassar as cotas do Fundo Partidário até que seja regularizada a apresentação de contas do exercício em exame, encaminhandose cópia do inteiro teor desta sentença.
Após, arquive-se.
Sarandi, 13 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

85ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 025/2019
A Doutora Marilde Angélica Webber Goldschmidt, Juíza Eleitoral da 85ª Zona de Torres-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 Manoel José de Matos
Pereira, 176, em Torres, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 48 e §§ e, em atendimento ao disposto no art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do
Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas das Eleições de 2018.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, relativos ao Pleito de 2018, dos seguintes partidos
políticos:
Número do Processo - Partido Político / Município
153-51.2018.6.21.0085 - SD - 77 - SOLIDARIEDADE / ARROIO DO SAL
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias.
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.
Torres-RS, 04 de outubro de 2019.
Eu, Marcelo Clairton da Silva Bittencourt, Chefe de Cartório Substituto da 85ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILDE ANGÉLICA WEBBER GOLDSCHMIDT,
Juíza Eleitoral.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 026/2019
A Doutora Marilde Angélica Webber Goldschmidt, Juíza Eleitoral da 85ª Zona de Torres-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 Manoel José de Matos
Pereira, 176, em Torres, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Prestação de Contas dos órgãos partidários do Exercício Financeiro de 2018.
Número do Processo - Partido Político / Município
83-97.2019.6.21.0085 - SD - 77 – SOLIDARIEDADE / ARROIO DO SAL
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, que vai afixado
no local de costume.
Torres-RS, 04 de outubro de 2019.
Eu, Marcelo Claírton da Silva Bittencourt, Chefe de Cartório Substituto da 85ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILDE ANGÉLICA WEBBER GOLDSCHMIDT,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 027/2019
A Doutora Marilde Angélica Webber Goldschmidt, Juíza Eleitoral da 85ª Zona de Torres-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 Manoel José de Matos
Pereira, 176, em Torres, 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. 23.464/15, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Prestação de Contas dos órgãos partidários do Exercício Financeiro de 2017.
Número do Processo - Partido Político / Município
116-87.2019.6.21.0085 - SD – 77 – SOLIDARIEDADE / ARROIO DO SAL
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 Senhor Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Torres-RS, 04 de outubro de 2019.
Eu, Marcelo Claírton da Silva Bittencourt, Chefe de Cartório Substituto da 85ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MARILDE ANGÉLICA WEBBER GOLDSCHMIDT,
Juíza Eleitoral.

91ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 62/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-91.2019.6.21.0091
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Omissão 2018
PROCEDÊNCIA: Humaitá
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) ADRIANA BONIATTI-OAB 60678), PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ VILMAR DE CHRISTO E NADIR GROSS BAMBERG
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de omissão de prestação de contas partidárias, referentes ao Exercício de 2018, do PSD - Partido Social Democrático, do município
de Humaitá/RS.
Encerrado o prazo para a apresentação das contas, foram notificados, conforme art. 30, I, da Resolução do TSE n. 23546/17, a prestar as
contas do exercício de 2018, conforme pode-se verificar às fls. 07-09, permaneceram o partido e responsáveis silentes.
Foi autuado processo na classe de Prestação de Contas e instruído, com as informações enviadas à Justiça Eleitoral.
Realizada a análise técnica (fls. 15; 15-v), deu-se vista ao Ministério Público Eleitoral, o qual opinou pelo julgamento de não prestação de
contas do exercício de 2018 (fls. 19-20).
Foram juntados à fl. 23 os ARs referentes aos Ofícios 17/2019 (fl. 16), e 18/2019 (fl. 17), os quais comunicaram aos Diretórios Regional e
Nacional acerca da imediata suspensão do direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário pelo PSD/Humaitá, em cumprimento ao
disposto no art. 30, III, "a" da Resolução do TSE n.23546/17.
Foi aberta vista aos interessados, conforme despacho de fl. 27, para que se manifestassem sobre as informações e documentos apresentados
no processo, no prazo de 3 (três) dias. Intimados (fls. 29, 30 e 37; ARs fls. 32 e 35), somente o Diretório Estadual se manifestou, às fls. 39-42.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas partidárias, referentes ao exercício do ano de 2018, do PSD - Partido Social Democrático, do município de
Humaitá/RS.
Verificou-se que a mencionada agremiação, ao não prestar as contas partidárias do exercício de 2018, restou inadimplente quanto a esta
obrigatoriedade.
Intimado a prestar as contas do exercício de 2018, permaneceu o partido omisso.
Tanto a análise técnica (fls. 15; 15-v), quanto o Ministério Público (fls. 19-20) manifestaram-se pelo julgamento de não prestação de contas do
exercício de 2018.
Em alegações finais, manifestou-se o Diretório Estadual do PSD, afirmando que o Diretório Municipal do PSD de Humaitá apresentou
documentação que comprovam a ausência de movimentação financeira. Além disso, também alegou que, por ser Diretório Estadual, não é o
responsável financeiro e, por isso, não toma conhecimento das movimentações financeiras de esfera municipal.
Refuto tais alegações, pois o PSD de Humaitá não apresentou qualquer tipo de documentação. Toda a documentação que consta nos autos foi
juntada pelo Cartório Eleitoral, a título de extratos eletrônicos (fl. 11), demonstrativos de transferências financeiras do Fundo Partidário (fls. 12 e
13), e relatório de emissão de Recibos Eleitorais de doações.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas,, nos termos do art. 46, IV, "a" da Resolução do TSE n. 23546/17 e, determino a proibição do
recebimento de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que o partido permanecer omisso, enquanto não regularizada sua situação, bem
como a suspensão de sua anotação nos assentos do TRE/RS.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Após, arquive-se.
Crissiumal, 11 de outubro de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 366/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-61.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Palmitinho
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) DIONATAN JOSE PERETTO-OAB 92882 E ELISANDRO ANTONIO
PERETTO-OAB 70457)
RESPONSÁVEL(S) : SEBASTIÃO FRANCISCO PASTÓRIO (ADV(S) DIONATAN JOSE PERETTO-OAB 92882 E ELISANDRO ANTONIO
PERETTO-OAB 70457), NALDIR VICENTE (ADV(S) DIONATAN JOSÉ PERETTO-OAB 92882 E ELISANDRO ANTONIO PERETTO-OAB
70457)
Vistos.
Diante do requerimento do partido (fls. 112/113), atualize-se o valor devido, expedindo-se a respectiva Guia de Recolhimento da União - GRU.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 14 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 367/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 88-92.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Vicente Dutra
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
RESPONSÁVEL(S) : EVERTON AITA GONÇALVES E MARIA INES RITTER (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
Vistos.
Nos termos do §1º do art. 72 da Resolução TSE n. 23.553/2017, intime-se o partido para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, quanto às
diligências requeridas.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 14 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 368/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 76-78.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÕES 2008
PROCEDÊNCIA: Pinheirinho do Vale
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
CANDIDATO(S) : ODIR GIEHL (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
Vistos.
I – RELATÓRIO
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Trata-se da prestação de contas extemporânea do candidato ODIR GIEHL ao cargo de vereador pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
de Pinheirinho do Vale/RS, referente às Eleições Municipais de 2008, para fins de regularização do cadastro eleitoral.
Em análise preliminar das contas (fls. 20/21), a unidade técnica apontou que não foram cumpridas algumas determinações da Resolução TSE
nº 22.715/2008, solicitando diligências ao candidato. Intimado do exame preliminar (fls. 22/24), a prestador de contas solicitou mais prazo (fl.
25), apresentando manifestação em fls. 28/30.
Por meio de parecer (fls. 31/31v), o examinador das contas reiterou que não foram cumpridas as determinações da Resolução TSE nº
22.715/2008, visto que não houve a entrega dos extratos bancários, não foi aberta conta específica para a campanha eleitoral, como também
não há informações sobre gastos eleitorais ou sua ausência, impossibilitando a análise das contas e o ateste da ausência de movimentação de
recursos financeiros pelo candidato durante a campanha eleitoral 2008. Nesse sentido, a unidade técnica opinou pela desaprovação devido ao
não cumprimento das normas regulamentares previstas na resolução TSE nº 22.715/2008.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 33).
Em alegações finais, o candidato reiterou que não abriu conta, pois renunciou à candidatura (fls. 37/38).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas à Justiça Eleitoral decorre de imperativo constitucional, art. 17, III da Constituição Federal. As normas para as Eleições
são estabelecidas pela Lei nº 9.504/1997, regulamentada pela Resolução TSE nº 22.715/2008, no caso em tela, a qual, em seu artigo 26,
obrigava os candidatos e comitês financeiros a prestar contas de campanha no que diz respeito às eleições municipais 2008, in verbis:
Art. 26. Deverão prestar contas ao juiz eleitoral:
I - o candidato;
II - os comitês financeiros dos partidos políticos.
§ 1º O candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for substituído, ou tiver o seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral deverá, ainda
assim, prestar contas correspondentes ao período em que participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado campanha.
§ 2º Se o candidato falecer, a obrigação de prestar contas, referentes ao período em que realizou campanha, será de responsabilidade de seu
administrador financeiro, ou, na sua ausência, no que for possível, da respectiva direção partidária.
(...)
Analisando os autos, verifico que o feito está regular e que a análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei nº
9.504/1997, regulamentada pela Resolução TSE nº 22.715/2008, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por candidatos e
comitês financeiros e prestação de contas nas eleições municipais de 2008. Contudo, verifico que o candidato instruiu a prestação de contas
somente com alguns dos documentos previstos na Resolução TSE nº 22.715/2008, juntando apenas o extrato da prestação de contas final
gerado no Sistema SPCE-WEB, o qual está devidamente assinado pelo candidato e administrador financeiro (fls. 02/18), bem como a
procuração para constituição de advogado (fl. 19).
Realizado o Exame das Contas, como irregularidade, constatou-se que o candidato a vereador não realizou a abertura de conta bancária
específica para campanha, requisito obrigatório previsto no art. 10 da Resolução TSE nº 22.715/2008:
Art. 10. É obrigatória para o candidato e para o comitê financeiro a abertura de conta bancária específica para registrar todo o movimento
financeiro da campanha, inclusive dos recursos próprios dos candidatos e dos oriundos da comercialização de produtos e realização de
eventos, vedado o uso de conta bancária preexistente (Lei n° 9.504/97, art. 22, caput)
Além disso, não foram apresentados extratos bancários (arts. 10 e 30 da Resolução TSE n. 22.715/08), não houve comprovação da realização
ou ausência de gastos efetuados com recursos do fundo partidário, bem como não foi apresentada documentação que comprovasse a
ocorrência ou não de sobras financeiras de campanha.
A unidade técnica concluiu que não foi possível verificar a ausência de movimentação de recursos de qualquer natureza pelo candidato
durante a campanha eleitoral de 2008, diante da não abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de campanha e da
consequente não apresentação dos extratos bancários, também obrigatórios, conforme previsão do arts. 10 e 30 da Resolução citada
anteriormente.
Constata-se, assim, que apesar de terem sido enviados, via sistema SPCE, os relatórios que compõem a prestação de contas final e
apresentados no cartório eleitoral, o candidato não efetuou a abertura da conta bancária específica para movimentação de recursos de
campanha, conforme obrigatoriedade prevista no dispositivo acima transcrito. A abertura de conta e a juntada dos respectivos extratos
bancários são elementos imprescindíveis para verificação da movimentação financeira durante o período eleitoral ou sua ausência.
A partir dos fatos relatados anteriormente, tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público Eleitoral opinaram pela desaprovação das
contas, uma vez que a ausência da documentação requerida compromete sobremaneira a confiabilidade e consistência das contas.
Assim, nos termos do art. 40, inciso III, da Resolução TSE nº 22.715/2008, a desaprovação das contas é a medida que se impõe, eis que
constatadas falhas que comprometem a sua regularidade.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, julgo DESAPROVADAS as contas do candidato ODIR GIEHL referente à campanha ao cargo de vereador nas Eleições Municipais
de 2008, com fundamento no art. 40, inciso III, da Resolução TSE nº 22.715/2008.
Para o efeito de regularização cadastral do eleitor, determino o lançamento do ASE 272-2 (apresentação das contas – extemporânea).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda o cartório eleitoral com os devidos registros no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após o lançamento do ASE no histórico cadastral, arquive-se.
Frederico Westphalen, 14 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 369/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-14.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Taquaruçu do Sul
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT (ADV(S) TIAGO ARNHOLD LUZA-OAB 85060)
RESPONSÁVEL(S) : MAURO OLINTO SPONCHIADO E ALFREDO BLANCO ALVES (ADV(S) TIAGO ARNHOLD LUZA-OAB 85060)
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Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Taquaruçu do Sul – RS, relativa ao
exercício financeiro de 2018.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 15/05/2019, conforme certidão de fl. 33, o Edital n. 32/2019 (fl. 32), o qual dá
publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018.
O Ministério Público Eleitoral foi intimado (fl. 56). Não houve impugnação às contas (fl. 56v).
Em relatório de exame preliminar (fl. 57) a unidade técnica verificou a ausência de documentos exigíveis. Intimado, o partido apresentou
manifestação requerendo a juntada de documentos (fls. 61/63)
Em relatório de exame (fls. 64/65), o examinador das contas verificou, como falhas, a ausência de do comprovante de remessa à Receita
Federal da Escrituração Contábil Digital – ECD, e ausência, nos extratos bancários apresentados, de comprovação das receitas financeiras do
partido. Intimado, o partido apresentou manifestações e documentos (fls. 69/74).
A unidade técnica, com base na análise dos documentos apresentados, emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas (fl. 75).
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, opinou pela aprovação das contas (fl. 77).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Constituição Federal, na Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995;
na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e, no que se refere ao exercício financeiro 2018, na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Verifica-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos exigidos na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças
devidamente assinadas.
Concluída a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
Dessa forma, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS as contas partidárias anuais do Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Taquaruçu do Sul – RS,
relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 14 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 370/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-58.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) DIOGO ORTIGARA GIRARDI-OAB 65128 E LUANA
SOARES SARTORI-OAB 109454)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RICARDO DONIN DE LIMA E CRISTIANE SCOPEL AUDINO (ADV(S) DIOGO ORTIGARA GIRARDI-OAB
65128 E LUANA SOARES SARTORI-OAB 109454)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do Município de Frederico
Westphalen – RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 06/05/2019, conforme certidão de fl. 71, o Edital n. 30/2019 (fl. 70), o qual dá
publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. O Ministério Público Eleitoral foi intimado
(fl. 74).
Não houve impugnação às contas (fl. 74v).
Em relatório de exame (fls. 77/778), o examinador das contas verificou, como falha, a ausência de documentos comprobatórios das doações
de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Intimado, o partido apresentou manifestações e documentos (fls. 83/109).
A unidade técnica, com base nos documentos apresentados, emitiu Parecer Conclusivo pela aprovação das contas (fl. 110).
O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, opinou pela aprovação das contas (fl. 112).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Constituição Federal, na Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995;
na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e, no que se refere ao exercício financeiro 2018, na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Verifica-se que a prestação de contas foi instruída com os documentos exigidos na Resolução TSE nº 23.546/2017, estando suas peças
devidamente assinadas.
Concluída a análise técnica das contas, verificou-se sua regularidade, estando atendidas, portanto, todas as exigências da legislação eleitoral.
Dessa forma, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS as contas partidárias anuais do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do Município de Frederico
Westphalen – RS, relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 14 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES - Juiz Eleitoral da 094ª 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, Terça-feira, 15 de Outubro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 193, Página: 32

NOTA DE EXPEDIENTE N. 371/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-84.2017.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - - 2016 - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção
Municipal
PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878)
RESPONSÁVEL(S) : JARDEL DALLA VALLE E CARLOS AUGUSTO MANFIO (ADV(S) ANA PAULA AIRES DE SOUZA-OAB 100878)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do Município de Frederico
Westphalen – RS, relativa ao exercício de 2016.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS o Edital n. 13/2017 (fl. 68), em 31/03/2017, dando publicidade do Balanço
Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de 2016.
Enviadas cópias do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial ao Ministério Público Eleitoral (fl. 72). Não houve
impugnação às contas (fl. 77).
Realizado o Exame Preliminar (fls. 78/79), verificou-se a ausência de peças e documentos. Intimado, o partido juntou documentos (fls. 89/162)
Realizado o Exame das Contas (fls. 164/167), verificou-se a ausência parcial de extratos bancários, o recebimento de receitas de origem não
identificada, bem como o recebimento de receitas de fonte vedada. Intimada, a agremiação partidária apresentou documentos (fls. 172/200 e
203/237).
Após, emitido o Parecer Conclusivo (fls. 238/242), o órgão técnico manteve, como irregularidades, recebimento de recursos de origem não
identificada no valor de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), e recebimento de recursos oriundos de fonte vedada no valor de R$
1.445,00 (mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), opinando por sua desaprovação.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 243), opinando pela desaprovação das contas.
O partido e seus responsáveis foram intimados para apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias (fls. 244/246), juntando manifestação e
documentos (fls. 247/256), requerendo a intimação da instituição bancária para o fornecimento de extrato bancário com a identificação do(s)
doador(s).
Determinada a expedição de ofício à instituição bancária (fls. 257/258), nos termos requeridos, a qual apresentou documentos (fls. 260/264).
A unidade técnica apresentou manifestação (fls. 265/267) reduzindo o valor identificado como irregular, oriundo de receitas de origem não
identificada, em total de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais); e aumentando o valor identificado como proveniente de receitas de fonte
vedada, no valor de R$ 2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais), opinando pela desaprovação.
Intimado o Ministério Público Eleitoral, este opinou pela desaprovação das contas (fl. 269).
Intimados o partido e responsáveis para apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias (fls. 270/272), estes apresentaram manifestação
(fls. 274/279), requerendo a produção de provas. O partido, em fl. 280, apresentou manifestação requerendo a desconsideração do pedido de
provas entabulado à fl. 279.
Intimadas as partes para apresentação de alegações finais, nos termos do art. 40 da Resolução TSE nº 23.546/2017 (fls. 281/282), o partido
apresentou manifestação (fls. 284/288).
O Ministério Público Eleitoral, considerando a ausência de fatos novos, reiterou o parecer anterior, no sentido da desaprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Parti dos Políticos), na Resolução TSE nº
23.464/2015, e, quanto a normas processuais, na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após o Parecer Conclusivo (fls. 238/242), a unidade técnica apresentou manifestação (fls. 265/267) identificando, como irregularidades, a
seguir descritas:
1) O recebimento de receitas de origem não identificada no valor total de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), pois ausentes nos extratos
bancários o CPF ou CNPJ dos depositantes, conforme tabelas de fl. 265v, infringindo, assim, o disposto nos artigos 7º e 8º, § 2º, da Resolução
TSE n. 23.464/2015. Esse valor irregular corresponde a 8.4% do total de receitas arrecadadas pelo partido durante o exercício financeiro de
2016.
2) O recebimento de recursos provenientes de fonte vedada, no valor de R$ 2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais), enquadrados na
vedação prevista no art. 12, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, conforme tabela de fl. 266v. Esses recursos representam 26.52% do total de
recursos arrecadados pelo partido durante o exercício financeiro sob exame.
Em razão da previsão expressa da Resolução TSE n. 23.464/2015, as contas bancárias dos partidos somente podem receber doações ou
contribuições com identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou, no caso de recursos
provenientes de outro partido político ou de candidatos, de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). O intuito das normas contidas nos
artigos 7º e 8º, § 2º da citada resolução é garantir a verificabilidade da movimentação financeira do partido, identificando-se o doador por meio
de documentos fornecidos por instituição bancária. Quando isso não ocorre, caracteriza-se o recebimento de recursos de origem não
identificada.
Por sua vez, a legislação eleitoral veda aos partidos o recebimento de recursos oriundos de empresas, conforme o art. 12, II, da Resolução
TSE nº 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:
[...]
II – pessoa jurídica;
[...]
Não é possível acolher a tese de insignificância do valores oriundos de fonte vedada, como sustenta o partido em fls. 276/277 e 285/287, uma
vez que representam percentual expressivo da movimentação financeira apresentada pela agremiação partidária durante o exercício financeiro
2016.
Conforme o disposto no art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, tais recursos devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Somadas, as irregularidades representam 34,92% do total das receitas arrecadadas pelo partido. Assim, acompanho o parecer ministerial, no
qual a desaprovação das contas é a medida adequada.
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III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo DESAPROVADAS as contas do partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, do Município de Frederico Westphalen
– RS, relativas ao exercício de 2016, nos termos do art. 46, III, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/2015, determinando a suspensão, com perda,
de novas cotas do Fundo Partidário, pelo prazo de 4 (quatro) meses.
Ainda, determino o recolhimento do valor recebido indevidamente, no montante de R$ 3.260,00 (três mil, duzentos e sessenta reais), ao
Tesouro Nacional, por meio de GRU, nos quais incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base no art. 60, § 1º, da
mesma Resolução TSE nº 23.464/2015, acrescido de 10% (dez inteiros por cento) incidente sobre o valor atualizado, conforme comando do
art. 49, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e art. 37 da Lei nº 9096/95.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos de direção nacional e regional do partido do inteiro teor desta decisão, com base no art.
60, I, "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017, e intime-se o órgão hierarquicamente superior, nos termos do art. 60, III, da Resolução TSE nº
23.546/2017 c/c art. 13 da Resolução TRE nº 298/2017, para:
a) proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário, destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o art. 3º, II, da Resolução TSE 23.546/17, destinar a quantia retida à conta única do Tesouro
Nacional e juntar aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU); ou
b) informar nos autos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário
sancionado.
Na hipótese de ser recebida informação de inexistência ou insuficiência de repasses do Fundo Partidário para o órgão municipal da
agremiação, ou mantendo-se o órgão superior inerte, intime-se o órgão municipal sancionado, na pessoa de seu advogado, para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, devidamente atualizada, acrescido da multa imposta, ou
para que requeira o seu parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados
de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), conforme prevê os art. 60, I, “b” e art. 60, III, “b”, ambos da Resolução TSE 23.546/17, c/c art. 13 da
Resolução TRE-RS nº 298/2017.
Transcorrido o prazo previsto no art. 13 da Resolução TRE-RS nº 298/2017, sem que tenham sido recolhidos os valores devidos, remetam-se
os autos à Secretaria Judiciária o TRE-RS, a qual encaminhará cópia digital à Advocacia-Geral da União - AGU, para que promova as medidas
cabíveis, visando à execução do título judicial.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Frederico Westphalen, 14 de outubro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

104ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-59.2019.6.21.0104
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Travesseiro
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ERNANI GRASSI-OAB 77.247)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO ODILO NIED E ORLANDO LUIS RAUBER (ADV(S) ERNANI GRASSI-OAB 77.247)
DECISÃO JUDICAL Nº 37/2019
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anuais do Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Travesseiro-RS, referente ao exercício financeiro
de 2018. A Prestação de Contas foi apresentada em 22 de maio de 2019. Apesar de intempestiva, recebo as contas prestadas.
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 10/19 (fl. 64), dando publicidade do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de
2018, abrindo prazo de 15 dias para o exame das contas por quaisquer interessados e, após transcorridos aqueles, outros 5 dias para
impugnação. Não houve nenhuma manifestação (fls. 66, verso)
O Ministério Público Eleitoral foi intimado sobre a disponibilização do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl.
66).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl. 58)
Aplicados os procedimentos técnicos de exame, não foram observadas receitas de origem não identificada ou recursos de fonte vedada (fl. 67)
Da análise preliminar foi emitido parecer pela aprovação (fl. 66). O exame técnico foi pela solicitação de diligências para que o partido se
manifeste sobre falhas apontadas (fl. 67).
A falha apontada no item I do referido exame se refere a falta do registro dos gastos do partido no Demonstrativo de Receitas e Gastos.
O partido foi intimado para se manifestar sobre as impropriedades apontadas (fl. 69-71). Não houve manifestação do partido (fl. 72).
Sobreveio o parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas, com recomendações ao partido. Consta no parecer que apesar da falta dos
registros dos gastos do partido no Demonstrativo adequado, foi possível a verificação destes através de cópias dos livros diário e razão (fl.734). O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela aprovação com ressalvas (fl. 77.)
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Travesseiro-RS.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela Direção Municipal, tendo sido instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se uma impropriedade referente falta de registro dos gastos do partido no Demonstrativo de
Receitas e Gastos, porém o partido apresentou cópia dos livros diários e razão, documentos nos quais é possível verificar os registros dos
gastos. Apesar da falha, foi possível realizar a análise das contas e não verificou-se outra irregularidade.
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Conforme o parecer conclusivo, faço a seguinte recomendação ao partido: Que o partido efetue corretamente o preenchimento de todos os
documentos elencados no artigo 29 da Res. 23.546/17 no sistema SPCA da Justiça Eleitoral e faça os ajustes necessários.
Por fim, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista que foram verificadas impropriedades de natureza formal nas contas prestadas, julgo pela sua regularidade e
APROVO COM RESSALVAS as contas anuais do Partido dos Trabalhadores - PT, do município de Travesseiro-RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos da Lei 9.096/95 e do art. 46, II, da Res. TSE 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Arroio do Meio, 09 de outubro de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-44.2019.6.21.0104
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Travesseiro
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) ERNANI GRASSI-OAB 77.247)
RESPONSÁVEL(S) : LASIE AMAURI DELAZERI E ANIVO PEDRO HOFSTETTER (ADV(S) ERNANI GRASSI-OAB 77.247)
DECISÃO JUDICAL Nº 38/2019
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anuais do Partido Socialista Brasileiro - PSB, do município de Travesseiro-RS, referente ao exercício
financeiro de 2018. A Prestação de Contas foi apresentada em 24 de maio de 2019. Apesar de intempestiva, recebo as contas prestadas.
Foi publicado, no DEJERS, o Edital n. 10/19 (fl. 56), dando publicidade do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício de
2018, abrindo prazo de 15 dias para o exame das contas por quaisquer interessados e, após transcorridos aqueles, outros 5 dias para
impugnação. Não houve nenhuma manifestação (fls. 58, verso)
O Ministério Público Eleitoral foi intimado sobre a disponibilização do Demonstrativo de Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl.
56).
A relação dos responsáveis do partido foi verificada junto aos registros da Justiça Eleitoral (fl. 50)
Aplicados os procedimentos técnicos de exame, não foram observadas receitas de origem não identificada ou recursos de fonte vedada (fl. 601)
Da análise preliminar foi emitido parecer pela aprovação (fl. 59). O exame técnico foi pela solicitação de diligências para que o partido se
manifeste sobre falhas apontadas (fl. 60-1).
A falha apontada no item I do referido exame se refere a falta do registro dos gastos do partido no Demonstrativo de Receitas e Gastos, e a do
item IV é sobre as informações errôneas que constam no Demonstrativo de Obrigações a Pagar.
O partido foi intimado para se manifestar sobre as impropriedades apontadas (fl. 63-5). Não houve manifestação do partido (fl. 66).
Sobreveio o parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas, com recomendações ao partido. Consta no parecer que apesar da falta dos
registros dos gastos do partido no Demonstrativo adequado, foi possível a verificação destes através de cópias dos livros diário e razão (fl. 678). O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela aprovação com ressalvas (fl. 71.)
Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas anuais oferecidas pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, do município de Travesseiro-RS.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela Direção Municipal, tendo sido instruída com os documentos
arrolados na Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se uma impropriedade referente a falta de registro dos gastos do partido no Demonstrativo de
Receitas e Gastos e outra sobre o preenchimento errôneo do Demonstrativo de Obrigações a Pagar, porém o partido apresentou cópia dos
livros diários e razão, documentos nos quais é possível verificar os registros dos gastos. Apesar das falhas, foi possível realizar a análise das
contas e não verificou-se outra irregularidade.
Conforme o parecer conclusivo, faço a seguinte recomendação ao partido: Que o partido efetue corretamente o preenchimento de todos os
documentos elencados no artigo 29 da Res. 23.546/17 no sistema SPCA da Justiça Eleitoral e faça os ajustes necessários.
Por fim, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista que foram verificadas impropriedades de natureza formal nas contas prestadas, julgo pela sua regularidade e
APROVO COM RESSALVAS as contas anuais do Partido Socialista Brasileiro - PSB, do município de Travesseiro-RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos da Lei 9.096/95 e do art. 46, II, da Res. TSE 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Arroio do Meio, 09 de outubro de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
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107ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 022/2019
A Excelentíssima Senhora Paula Yoshino Valério, Juíza Eleitoral da 107ª Zona de Santo Augusto-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida do Comércio, nº328,
na cidade de Santo Augusto -RS, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2012.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha de JAIME DA SILVA, candidato a vereador na cidade de São Valério do Sul-RS,
pelo Partido Democrático Trabalhista, nas eleições de 2012.
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 art. 51 da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Santo Augusto/RS, 14 de outubro de 2019.
Eu, Luís Fernando Madrid Marveira, Chefe de Cartório da 107ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
PAULA YOSHO VALÉRIO,
Juíza da 107ª Zona Eleitoral.

112ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2019 - 112 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-64.2016.6.21.0112
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS (ADV(S) ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS-OAB 38343, LEONARDO MACHADO
FONTOURA-OAB 31399 E MAGDA GUIMARÃES DE PINHO SALENGUE-OAB 23261)
RESPONSÁVEL(S) : REGINALDO DA LUZ PUJOL E JORGE ARMANDO OLIVEIRA FRAGA (ADV(S) LEONARDO MACHADO FONTOURAOAB 31399)
R.H.
Em atenção aos termos da Res. 298/2017 TRE-RS, e diante do requerimento acostado dentro do prazo hábil (nos termos do art. 2º da Res.
298/2017 TRE/RS), defiro o requerimento de parcelamento de fls. 432/433, pelo prazo postulado de 60 meses (60 parcelas mensais), devendo
a primeira parcela, referente ao mês de outubro de 2019, ser expedida mediante respectiva GRU com prazo de vencimento de 10 dias a
contar da data de publicação desta decisão de deferimento (art. 6º da REs. 298/2017) com contagem de atualização monetária e juros
moratórios a partir da segunda parcela (art. 7º e § único da REs. 298/2017). Incumbindo-se o requerente de retirar as respectivas GRUs do
parcelamento na sede deste Cartório Eleitoral , Av. Padre Cacique 96, nesta capital, nos termos do art. 6º, e §§ 1ºe 2º da Res. 298/2017
TRE-RS, ressaltando-se que as GRUs referentes às parcelas posteriores apenas serão disponibilizadas para pagamento mediante
apresentação da GRU anterior devidamente quitada, nos termos do §2º do Art. 6º da Res. 298/2017 TRE/RS.
Publique-se no DEJERS.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 14 de outubro de 2019
KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
Juíza Eleitoral da 112ª ZE

119ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 049/2019 - 119 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-36.2019.6.21.0119
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Ivorá
JUIZ ELEITORAL: MARIO GONÇALVES PEREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) BETINA BELLINASO SARZI SARTORI-OAB 56135)
RESPONSÁVEL(S) : CHARLES PIGATTO E FRANCIELE CARGNELUTTI (ADV(S) BETINA BELLINASO SARZI SARTORI-OAB 56135)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, relativas ao exercício de 2018 (fls. 02/24).
Recebida a prestação de contas, foi determinado que o cartório procedesse à análise e emissão de parecer técnico (fl.20).
Foi publicado Edital na forma do inciso I do art. 45 da Res. 23.546/2017, não havendo impugnação (fls. 21).
Sobreveio Parecer Conclusivo pela aprovação das contas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido às fls. 22
e 24, respectivamente.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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Cuida-se de apreciar contas anuais do Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
Voltados ao art. 45 da Res. 23.546/2017 o qual estabelece um rito especial para os partidos que não tiveram movimentação de recursos no
período financeiro, sendo-lhes permitido apresentar apenas uma simples Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos
do § 3º do art. 28 da referida legislação.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, as exigências da legislação
eleitoral.
Nos termos do art. 45, VIII, “a” da Resolução 23.546/2017, 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.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, APROVO as contas partidárias do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, da Cidade de Ivorá/RS relativas ao exercício 2018,
nos termos art. 46, I, da Resolução 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se.
Após, arquive-se com baixa
Faxinal do Soturno, 04 de outubro de 2019
MARIO GONÇALVES PEREIRA
Juiz Eleitoral da 119ª ZE

130ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 6-21.2017.6.21.0130
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Artigo 350 Código Eleitoral
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : FRANCISCO ELIFALETE XAVIER (ADV(S) ALEXANDRO MACHADO GONÇALVES-OAB 38132, FABIANE RIAMBAU PARDO-OAB
100034, FERNANDA COIMBRA PEDROSO-OAB 114648, FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO LUÇARDO-OAB 6221, GILBERTO PAIVA
FERREIRA-OAB 43884, SACHETI E MACHADO GONÇALVES E FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS-OAB 5580), RONÉRIO DAS
NEVES ABREU (ADV(S) ANA PAULA CAMARGO DE LIMA-OAB 78070, KELEN PARULLA GUIMARÃES-OAB 104187 E THIAGO CARDOZO
COSTA-OAB 75154), ALBERTO GEOVANE OLIVEIRA WYSE (ADV(S) EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA-OAB 47224), JOSÉ ANTÔNIO
GIBBON FURTADO (ADV(S) LUIS CELSO CAMARGO NUNES JÚNIOR-OAB 53483), ZENY DOS SANTOS OLIVEIRA (ADV(S) RITA DE
CÁSSIA DE OLIVEIRA MELO-OAB 42940)
Vistos, etc.
A justificativa apresentada, com a máxima vênia, não autoriza a transferência da solenidade, razão por que indefiro o requerimento de
transferência da audiência, salientando ao réu requerente que a ausência acarretará a revelia, a dispensar a necessidade de sua intimação
para os próximos atos do processos.
Ainda, compulsando atentamente os autos para a preparação da audiência, percebi que aos denunciados não foi ofertada a suspensão
condicional do processo, em tese cabível, considerando que a pena mínima atribuída ao fato imputado é de 01 (um ano), a teor do artigo 284
do Código Eleitoral c/c artigo 350 do mesmo diploma legal.
Sendo assim, determino ao Cartório que proceda na atualização dos antecedentes dos réus para que, na audiência de amanhã, seja analisada
a possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo.
Intimem-se. Diligências legais.
São José do Norte, 14 de outubro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE

173ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 058/2019 - 173ª ZE/RS
CLASSE: NC 51-56.2018.6.21.0173
AUTOR DO FATO (S): ÉVERTON KURTZ BONES, NEI ROGÉRIO SOARES E LUIS RENATO CARDOSO DA ROSA
VITIMA: JUSTIÇA PÚBLICA
“Vistos.
Considerando que, conforme certidão e comprovante de fls. 111-113, Éverton Kurtz Bones, Nei Rogério Soares e Luís Renato Cardoso da
Rosa, adimpliram 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 09 de outubro de 2019”
Valéria Eugênia Neves Willhelm.
Juíza Eleitoral
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