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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Acórdãos
PROCESSO 0602308-39.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602308-39.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
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
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0603126-88.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603126-88.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LARISSA GABRIELE TEIXEIRA E TEIXEIRA DEPUTADO ESTADUAL, LARISSA GABRIELE TEIXEIRA E
TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA ROCHA DEBOM - RS108686
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602904-23.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602904-23.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EVANDRO PEREIRA BOTHOME DEPUTADO ESTADUAL, EVANDRO PEREIRA BOTHOME
Advogado do(a) REQUERENTE: MICHELLE SANTOS DA SILVEIRA BOTHOMÉ - RS87381
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. SUPLENTE. 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.
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Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602657-42.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602657-42.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DANIEL SOUZA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, DANIEL SOUZA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA DE OLIVEIRA - RS72317
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. SUPLENTE. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS
RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.553/17. APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Despachos
PROCESSO 0600268-50.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600268-50.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, SERGIO CAMPS DE MORAIS, CESAR LUIS BAUMGRATZ, JOAO CARLOS
FORNARI, FERNANDA BISKUP
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE LUIS BLASZAK - RS107055
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Popular Socialista ¿ PPS, relativas ao exercício financeiro de 2018.
A Secretaria Judiciária verificou que não se encontra acostado aos autos, relativamente aos responsáveis Sergio Camps de Morais e João
Carlos Fornari, o instrumento de mandato constituindo advogado (ID 2548383).
Por sua vez, a Secretaria de Controle Interno e Auditoria observou a necessidade da realização de diligências complementares e pontuou
esclarecimentos necessários ao exame das contas, incidindo o disposto no art. 35, § 3º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17 (ID 4258683).
Ante o exposto, determino a intimação da agremiação, para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o relatório emitido pelo órgão
técnico (ID 4258683), bem como para, no mesmo prazo, promover a regularização processual dos responsáveis pelas contas acima
nominados.
Atendidas as diligências ou transcorrido in albis o prazo, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria.
Publique-se.
Porto Alegre, 21 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Rafael Da Cás Maffini,
Relator.
PROCESSO 0600278-31.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600278-31.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: RAFAEL DA CAS MAFFINI
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB INTERESSADO: LUIZ ALBERTO DE ALBUQUERQUE, AYRES LUIZ
APOLINARIO, JOSÉ LUIZ STÉDILE, ANSELMO PIOVESAN
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Socialista Brasileiro ¿ PSB, relativas ao exercício financeiro de 2017.
A Secretaria Judiciária verificou que não se encontra acostado aos autos, relativamente ao PSB e aos responsáveis Luiz Alberto de
Albuquerque, Ayres Luiz Apolinario, José Luiz Stédile e Anselmo Piovesan, o instrumento de mandato constituindo advogado (ID 23973).
Por sua vez, a Secretaria de Controle Interno e Auditoria observou a necessidade da realização de diligências complementares e pontuou
esclarecimentos necessários ao exame das contas, incidindo o disposto no art. 35, § 3º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.546/17 (ID 4467683).
Ante o exposto, determino a intimação da agremiação, por meio do advogado atuante no feito, Dr. Luciano Manini Neumann - OAB RS082374,
para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre o relatório emitido pelo órgão técnico (ID 4467683), bem como para, no mesmo prazo,
promover a regularização processual do diretório partidário e dos responsáveis pelas contas acima nominados.
Atendidas as diligências, remetam-se os autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria. Transcorrido in albis o prazo, voltem os autos
conclusos.
Publique-se.
Porto Alegre, 21 de outubro de 2019.
Des. Eleitoral Rafael Da Cás Maffini,
Relator.
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Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO 0602757-94.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602757-94.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALINE MULLER DA SILVEIRA DEPUTADO FEDERAL, ALINE MULLER DA SILVEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660
Vistos, etc.
Recebo o agravo interposto por ALINE MULLER DA SILVEIRA (ID 4443933).
Agravada a Justiça Eleitoral, inexistem contrarrazões.
Após, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral, com minhas homenagens.
Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.
Porto Alegre, 21 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602111-84.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602111-84.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRALI DE CAMPOS BUENO DEPUTADO ESTADUAL, SANDRALI DE CAMPOS BUENO
Advogados do(a) REQUERENTE: MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - RS25419, OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO - RS30847, EDSON
LUIS KOSSMANN - RS47301, IAN CUNHA ANGELI - RS86860B-B
Vistos, etc.
Recebo o agravo interposto por SANDRALI DE CAMPOS BUENO (ID 4451383).
Agravada a Justiça Eleitoral, inexistem contrarrazões.
Após, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral, com minhas homenagens.
Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.
Porto Alegre, 21 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 261/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Adenildo Junior Machado, 4,5
Chefe
da
Seção
de
Inspeção e Correição (FC6).

R$336,00

R$1.512,00

-R$186,12

R$1.325,88

Carlos Bauer Sica Diniz, 4,5
Chefe da Seção de Direitos
Políticos (FC-6).

R$336,00

R$1.512,00

-R$186,12

R$1.325,88

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

R$336,00

R$1.512,00

-R$186,12

R$1.325,88

R$ 4.536,00

-R$ 558,36

R$ 3.977,64

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Sarandi, Nonoai e São Valentim/RS
04 a 08-11-2019
Realizar Inspeção da Corregedoria nas zonas eleitorais, de 04 a 08-11-2019.
MOTIVO:
Proc.: 0008033-80.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 21-10-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
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ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 262/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE VALOR
DIÁRIAS
UNITÁRIO

Daniel Wobeto, Secretário de 2,5
Tecnologia da Informação (CJ3)

R$ 420,00

ADICIONAL¹

VALOR
BRUTO

Ida:
R$ 1.386,00
R$
168,00;
Retorno:
R$ 168,00

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

-R$ 103,40

R$ 1.282,60

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília-DF262
04 a 06-11-2019
Participar do segundo ciclo de reuniões para revisão e elaboração de texto-base das
MOTIVO:
minutas de instruções relativas às eleições ordinárias 2020, de 05 a 07-11-2019.
Proc.: .0007834-58.2019.6.21.8000
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).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 21-10-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.

ZONAS ELEITORAIS

4ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 26-31.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Pedido de Regularização de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ANTÔNIO DE TOLEDO E ROCENIR CASTOLDI DA COSTA (ADV(S) HUGO RENATO PERIN TOLEDO-OAB
70067)
Vistos.
Trata-se da Pedido de Regularização de Contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Campos Borges/RS, referente ao Exercício
Financeiro de 2017.
Foi expedido o Parecer Conclusivo de fls. 92/98, concluindo a Unidade Técnica pela desaprovação das contas, tendo em vista as
irregularidades identificadas.
Por sua vez, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral, à fl. 100, também pela desaprovação das contas.
Diante das irregulariades constatadas e parecer emitido tanto pela Unidade Técnica quanto pelo Ministério Público Eleitoral, necessária a
aplicação do art. 38 da Res. 23.546/2017:
Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade técnica ou no
parecer oferecido pelo MPE, o juiz ou relator deve determinar a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus
advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Posto isso, fica o Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Campos Borges/RS e seus responsáveis INTIMADOS a se
manifestar quanto às irregularidades apontadas pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
nos termos do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017, oferecendo defesa e requerendo provas que entender relevantes, sob pena de
preclusão.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 22 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-98.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tapera
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS PEREIRA THEODORO E LEDA MARIA MACHIAVELLI PAULUS
Vistos.
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Trata-se de processo de omissão no dever de prestar contas do Partido dos Trabalhadores (PT), do Município de Tapera/RS, relativas ao
exercício de 2018.
Informou o Cartório Eleitoral (fl. 02) acerca da notificação dos responsáveis Leda Maria Machiavelli Paulus e Luiz Carlos Pereira
Theodoro, respectivamente Tesoureira e Presidente do partido, durante o exercício a que se referem as contas. A notificação do órgão
partidário e do seu Presidente foram cumpridas positivas, tendo transcorrido o prazo legal de 72 horas sem que a omissão fosse suprida.
Entretanto, a notificação da Tesoureira foi devolvida pelos correios sem cumprimento.
Foi determinada a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário, bem como a renovação da notificação da parte não
encontrada (fl. 03).
Expedido o Mandado de Citação 014/2018 (fl. 13), direcionado a Leda Maria Machiavelli Paulus, Tesoureira do partido, o qual retornou
cumprido positivo (fls. 16/17). Ocorrido o trancurso do prazo de 72 (setenta e duas) horas sem manifestação da parte interessada (fl. 18).
Assim, foi decretada a revelia do Presidente e da Tesoureira do partido (fl. 20), em analogia ao art. 344 do Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015), conforme arts. 29, XX e 31, II da Resolução TSE n. 23.546/2017. Ainda, uma vez que o Diretório Municipal do PT de Tapera/RS
encontrava-se inativo, foi determinada a citação do Diretório Estadual do PT do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 28, § 5º da Resolução
TSE N. 23546/2017.
Expedida Carta de Citação 075/2019 (fl. 23) para o Diretório Estadual, a qual retornou positiva, entretanto em 19/09/2019 (fl. 25) transcorreu o
prazo sem que fosse suprida a omissão no dever de prestar contas. Logo, também foi decretada a revelia do Diretório Estadual do PT do Rio
Grande do Sul (fl. 27).
A Unidade Técnica instruiu os autos com os documentos de fls. 29/34, manifestando-se pelo julgamento de contas não prestadas e pela
devolução dos valores apontados como Recursos de Origem Não Identificada.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas e devolução dos valores já
mencionados (fl. 36).
Foi concedido o prazo de 3 (três) dias para manifestação dos interessados quanto às informações e documentos apresentados no processo (fl.
38). À fl. 40, foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação.
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
O Partido e seus responsáveis foram devidamente notificados para apresentar as contas ou justificar a omissão, deixando decorrer o prazo
legal, in albis, sem adotar os procedimentos legais cabíveis. A documentação acostada aos autos demonstra a existência de movimentação de
recursos financeiros pela agremiação partidária.
Foi apontado pela Unidade Técnica do Cartório Eleitoral a existência de movimentação de recursos na conta-corrente 601257802, agência 937
do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com o ingresso de R$ 373,40 (trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) no exercício
financeiro de 2018, identificado por meio dos extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral.
O valor foi creditado com a identificação do CNPJ do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, não havendo identificação do doador
originário. Conforme se observa às fls. 31/32, foram 08 (oito) créditos de recursos na conta do referido Diretório Municipal, de diferentes
valores, com identificação de um CNPJ como doador: 00.676.262/0002-51, do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.
Conforme o art. 5º da Resolução TSE n. 23.546/2017, constituem receitas dos partidos políticos:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
I – recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da Lei nº
9.096, de 1995;
II – doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
III – sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das
despesas ordinárias do partido, com a identificação do doador originário; [...] (grifamos)
A identificação de outras agremiações partidárias, como doador/contribuinte no extrato bancário é informação válida, desde que seja informada
na prestação de contas a origem do recurso (doador originário). Não foram emitidos os recibos de doação previstos no artigo 11 da citada
Resolução TSE.
Art. 11. Os órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três dias contados do crédito na conta bancária, recibo de
doação para:
I - as doações recebidas de pessoas físicas;
II - as transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro realizadas entre partidos políticos distintos, com a identificação do doador originário;
III - as transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro realizadas entre níveis de direção partidária do mesmo partido político, com a
identificação do doador originário;
IV - as transferências financeiras de recursos do Fundo Partidário realizadas entre partidos distintos ou entre níveis de direção do mesmo
partido, dispensada a identificação do doador originário.
[...]
Portanto, em relação aos Recursos de Origem Não Identificada, relatados pelo examinador de contas e no parecer do Ministério Público
Eleitoral, assiste razão em seu recolhimento integral ao Tesouro Nacional, visto que não está mencionado o doador originário nos extratos
bancários diligenciados no sistema eleitoral, tampouco houve seu registro nos recibos de doação. Assim, não é possível atestar a real
procedência de tais valores, o que contraria o art. 13, da Res. TSE 23.546/2017, configurando-se recursos de origem não identificada, no total
de R$ 373,40 (trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos).
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
O órgão partidário que receber Recursos de Origem Não Identificada tem a obrigação de proceder ao seu recolhimento ao Tesouro Nacional,
conforme estabelecido pelo art. 14 da citada Resolução TSE:
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Art. 14. 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, 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.
No caso dos autos, mesmo devidamente cientificados de seu dever de apresentar as contas, o Partido Político e seus responsáveis
mantiveram-se inertes, não apresentando as contas nem se manifestando quanto aos recursos apontados na análise técnica, razão pela qual
mostra-se imperioso o julgamento das contas como não prestadas e a determinação do recolhimento dos valores irregulares ao Tesouro
Nacional.
Ante o exposto, forte no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DOS
TRABALHADORES (PT), do Município de Tapera/RS, relativas ao exercício de 2018, CONDENANDO-O à suspensão do recebimento de
novas quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, nos termos do art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Ademais, determino o recolhimento, ao Tesouro Nacional da importância apontada como irregular, no valor de R$ 373,40 (trezentos e setenta
e três reais e quarenta centavos), conforme prescreve os arts. 14 e 47, II da Resolução TSE 23.546/2017. Ainda, há incidência de atualização
monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, de acordo com o art. 13, § 2º da Res. TRE-RS
331/2019.
Haja vista a decretação de revelia do Partido Político e de seus responsáveis, intime-se os seus responsáveis por meio de nota de expediente,
publicada no DEJERS.
De outra sorte, embora o art. 42 da Resolução TSE 23.571/2018 preveja a suspensão do registro e/ou anotação do órgão de direção
municipal, quando não prestadas as contas, deixo de aplicar tal sanção em razão do julgamento do Min. Gilmar Mendes da Medida Cautelar
interposta na ADI n. 6032:
Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999),
para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da
decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado,
decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. Comunique-se, com urgência. Na
sequência, inclua-se em pauta imediatamente para o julgamento colegiado do referendo da medida cautelar. Publique-se. Brasília, 16 de maio
de 2019. (grifei)
Ministro GILMAR MENDES Relator
No mesmo sentido, a Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Desembargadora Marilene Bonzanini, acolheu a
determinação do Colendo Supremo Tribunal Federal, negando o registro no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) da
anotação dos partidos.
Transitado em Julgado, deverá o Cartório Eleitoral proceder ao registro da decisão nos sistemas eleitorais e comunicar os Diretórios Estadual
do Rio Grande do Sul e Nacional para que tenham ciência da decisão e suspendam eventual repasse de cotas do Fundo Partidário enquanto
não prestadas as contas, nos termos do art. 48, da Resolução 23.546/2017.
Deverá, assim, o Cartório Eleitoral proceder nos termos do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/2017, devendo, sucessivamente:
a) notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) intimar o órgão partidário hierarquicamente superior 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 desta resolução;
2. destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
3. junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
4. 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.
c) Intimar, na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item 4 anterior, o órgão partidário sancionado para que promova o
pagamento do valor devido nos termos da decisão transitada em julgado, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Transcorrido o prazo previsto no inciso I, alínea b, do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/2017, sem que tenham sido recolhidos os valores
devidos, a Secretaria Judiciária do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve encaminhar cópia digital dos autos à Advocacia-Geral da União, para
que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, mediante a apresentação de petição de cumprimento de sentença, nos
termos do Código de Processo Civil.
Após, arquive-se.
Espumoso, 22 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-61.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alto Alegre
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - ALTO ALEGRE/RS (ADV(S) HENRIQUE DALBERTO-OAB 89391)
RESPONSÁVEL(S) : HENRIQUE DALBERTO E JADIR DALBERTI (ADV(S) HENRIQUE DALBERTO-OAB 89391)
Vistos.
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Trata-se da Prestação de Contas Anual do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Alto Alegre/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução TSE n.º 23.546/17.
Foi publicado o Edital n.º 013/2019 (fl. 36) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), em 17/05/2019.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação (fl. 39).
Emitiu-se exame preliminar, no qual foi apontada a ausência de apresentação de documentos obrigatórios pelo partido, abrindo-se prazo de 20
(vinte) dias para manifestação, conforme art. 34, §3º da Res. TSE n. 23.546/17 (fl. 40/41).
Foi publicada no DEJERS a Nota de Expediente n. 063/2019, intimando o partido acerca das falhas apontadas, contudo não foi apresentada
manifestação (fl. 45).
A unidade técnica emitiu exame de contas (fls. 46/51) apontando irregularidades, baixando os autos em diligências conforme o art. 35, §3º, I da
Resolução TSE n. 23.546/2017 para que o partido se manifestasse quanto ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias, com a publicação da
Nota de Expediente n. 087/2019. O prazo transcorreu sem manifestação da agremiação partidária (fl. 56).
Foi emitido o Parecer Conclusivo (fls. 57/60), manifestando-se a Unidade Técnica pela desaprovação das contas face às irregularidades
constatadas. Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas (fl. 62).
Considerando as irregularidades identificadas, foi oportunizado à agremiação partidária, conforme art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017, o
prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de defesa (fls. 64). Entretanto, o prazo transcorreu sem manifestação da parte interessada (fl.
66).
Após, foi aberta vista às partes para alegações finais, conforme art. 40 da mesma Resolução TSE (fls. 68). O prazo também transcorreu " in
albis" (fl. 70).
Com nova vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manteve seu parecer pela desaprovação das contas (fl. 72).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
Trata-se de analisar e julgar as contas do exercício financeiro de 2018 do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Alto Alegre/RS.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anual é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Em que pese a Prestação de Contas Anual ter sido apresentada em 15/05/2019, ou seja, após o prazo estipulado pelo art. 28 da Resolução
TSE n.º 23.546/17, inexistia decisão anterior julgando a omissão no dever de prestar contas, razão pela qual a Prestação de Contas foi
recebida e analisada em sua totalidade.
No exame conclusivo foram constatadas impropriedades, ou seja, a Unidade Técnica solicitou no exame da prestação de contas os extratos
mensais da conta bancária que contemplassem todo o exercício de 2018, uma vez que o partido juntou aos autos o Histórico de Extratos de fl.
07, na qual consta, para os meses de março a novembro a informação “não disponível no SIHEX”, sem que houvesse a
apresentação. Ademais, não foram localizados extratos bancários encaminhados pela instituição financeira à Justiça Eleitoral, de forma que
não foi possível verificar a real movimentação do partido no exercício.
No mesmo passo, a agremiação não apresentou o Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art.
29, I da Resolução TSE n. 23.546/17), o parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal sobre as respectivas contas (art. 29, II da
Resolução TSE n. 23.546/17) e a Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado
(art. 29, XXI da Resolução TSE n. 23.546/17). Contudo, tais impropriedades não comprometem a consistência da prestação de contas na sua
totalidade.
Por outro lado, a Unidade Técnica observou irregularidades que comprometem a consistência da prestação de contas, uma vez que não houve
manifestação do partido quanto à forma de pagamento dos serviços advocatícios e contábeis, nem se os serviços foram prestados como
doação de serviços (doação estimável em dinheiro).
A Resolução TSE n. 23.546/2017 diz:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
A mais, o órgão municipal quedou-se silente, não fazendo juntar nos autos o Demonstrativo de Obrigações a Pagar, documento obrigatório
indicado no art. 29, XII da Resolução TSE n. 23.546/17.
A ausência destas informações pode evidenciar o recebimento de recursos e a realização de gastos que não transitaram pela conta-corrente
da agremiação partidária, uma vez que houve prestação dos serviços por advogado e contador que representa o partido nas Prestações de
Contas que tramitam perante este Cartório Eleitoral.
A ausência de tais informações compromete a confiabilidade das contas e a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral.
Portanto, conclui-se que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (art. 5º,
§2º da Resolução TSE nº 23.546/2017), vez que o partido não apresentou o Demonstrativo de Obrigações a Pagar, bem como foi omisso nos
esclarecimentos da forma de pagamento dos serviços advocatícios e contábeis.
Nos termos dos arts. 38 e 40 da Resolução TSE n. 23.546/2017, foi dada oportunidade para que o partido apresentasse defesa, mencionasse
provas e apresentasse alegações finais. Entretanto, a agremiação deixou todos os prazos transcorrerem sem manifestação, impedindo a
análise da justiça eleitoral de eventuais correções na prestação de contas. Assim, imperioso a desaprovação das contas em análise.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Alto Alegre/RS, relativas ao exercício
financeiro de 2018, com fulcro no artigo 46, III, "a" e "b" da Resolução TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Transitada em julgado a decisão, proceda o Cartório Eleitoral nos termos do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/2017, devendo notificar os
órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor desta decisão.
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Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Após cumpridas todas as diligências, oportunamente, arquive-se.
Cumpra-se.
Espumoso, 22 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-62.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - CAMPOS BORGES/RS (ADV(S) ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA-OAB 80903)
RESPONSÁVEL(S) : NEURILDO CARDOSO PEREIRA E CRISTINA SOARES MORAES (ADV(S) ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA-OAB
80903)
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Campos Borges/RS.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o partido prestou suas contas em 24/04/2019, ou seja, tempestivamente.
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 010/2019, dando publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício (fl. 44),
sem impugnações (fl. 47).
Emitiu-se exame preliminar, no qual foi apontada a ausência de apresentação de documentos obrigatórios pelo partido, abrindo-se prazo de 20
(vinte) dias para manifestação, conforme art. 34, §3º da Res. TSE n. 23.546/17 (fl. 48).
Foi publicada no DEJERS a Nota de Expediente n. 059/2019, intimando o partido acerca das falhas apontadas, contudo não foi apresentada
manifestação.
A unidade técnica emitiu exame de contas (fl. 53-59) baixando os autos em diligências conforme o art. 35, §3º, I da Resolução TSE n.
23.546/2017 para que o partido se manifestasse quanto ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias, para posterior emissão de parecer
conclusivo, com a publicação da Nota de Expediente n. 077/2019. A respeito desta intimação, o partido protocolou petição às fls. 64-67.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, com base na alínea “a” do inciso III, do art. 46 da Resolução TSE
n. 23.546/2017 (fls. 70/71).
O partido juntou o documento de fl. 73.
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 74), que emitiu parecer pela desaprovação das contas (fl. 75).
O partido foi intimado à fl. 78 a fim de oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 38 da Res. TSE n. 23.546/2017, todavia
o prazo transcorreu "in albis".
Os autos foram conclusos ao Juiz Eleitoral da 004ª ZE que, na forma do art. 40 da mesma Resolução, abriu prazo comum de 3 (três) dias para
apresentação de alegações finais e, após o transcurso do prazo, vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 81).
Foi publicada no DEJERS a Nota de Expediente n. 130/2019, abrindo prazo para alegações finais (fl. 88).
O partido apresentou alegações finais às fls. 84/87.
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu parecer pela desaprovação das contas (fl. 90).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de analisar e julgar as contas do exercício financeiro de 2018 do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Campos Borges/RS.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Primeiramente, cumpre destacar que o partido apresentou o Comprovante de Remessa, à Receita Federal do Brasil, da Escrituração Contábil
Digital, sanando esta falha.
No exame conclusivo observou-se que o partido não apresentou os extratos bancários do exercício financeiro de 2018. Em consulta aos
comprovantes encaminhados, à Justiça Eleitoral, pelas instituições financeiras, constatou-se a ausência de movimentação da conta bancária
durante o ano de 2018 (fl. 56).
Todavia, em que pese o partido alegue às fls. 84-87 que não ocorreu nenhuma despesa no exercício de 2018, pois tratam-se de obrigações
pendentes de pagamento (fl. 19), foram anexados às fls. 27, 28 e 87 os respectivos recibos de pagamentos destas obrigações.
Logo, haja vista que "recibo" é um documento de reconhecimento escrito de que se recebeu dinheiro, ou seja, a prova de quitação de alguma
obrigação, não merece prosperar a alegação do partido.
Assim, se os profissionais de advocacia ou contabilidade não tivessem recebido a contraprestação pecuniária, s.m.j, não teriam emitido recibo,
o qual dá quitação ao serviço prestado.
Neste sentido, foram movimentados R$ 1.370,00 (um mil, trezentos e setenta reais) pela agremiação partidária que não transitaram pela contacorrente do diretório municipal, o que impede a fiscalização da Justiça Eleitoral da origem destes recursos. Ademais, não é possível afirmar
que os recursos que foram utilizados para o pagamento deste valor não são oriundos de Fontes Vedadas.
Com relação às fontes vedades, o art. 13 da Resolução TSE n. 23.546/2017 estabelece:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
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A ausência de tais informações compromete a confiabilidade das contas e a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral.
No mesmo passo, de acordo com os artigos 6º e 18 da Resolução TSE n. 23.546/2017 os partidos polítcos devem manter suas contas
bancárias ativas, bem como pagar as suas despesas com cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifiquem o CPF ou
CNPJ do beneficiário:
Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º; e
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 7º).
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos somente se aplica aos
órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero.
[...]
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...]
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
[...]
Frisa-se que tais disposições da Resolução não são gratuitas, pois contemplam instrumentos que viabilizam o emprego dos procedimentos
técnicos de exame pela Justiça Eleitoral, em seu papel fiscalizatório, quando necessita colher dados para embasar de forma segura suas
decisões.
Portanto, conclui-se que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral
(artigos 6, 13 e 18 da Resolução TSE nº 23.546/2017) quanto ao recebimento de recursos financeiros e forma de pagamento de despesas do
partido.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Campos Borges/RS, com fulcro no artigo 46,
III, "a" da Resolução TSE nº 23.546/17, e determino devolução da importância apontada como irregular, no valor de R$ 1.370,00 (um mil,
trezentos e setenta reais) acrescida de multa de 20% (vinte por cento) no valor de R$ 274,00 (dezentos e setenta e quatro reais), totalizando o
montante de R$ 1.644,00 (um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), conforme prescreve o art. 49 da Resolução TSE 23.546/2017, com
incidência de atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, de acordo com o
art. 13, § 2º da Res. TRE-RS 331/2019.
Deverá, assim, o Cartório Eleitoral proceder nos termos do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/2017, devendo, sucessivamente:
a) notificar os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão;
b) intimar o órgão partidário hierarquicamente superior 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 desta resolução;
2. destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
3. junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou
4. 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.
c) Intimar, na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item 4 anterior, o órgão partidário sancionado para que promova o
pagamento do valor devido nos termos da decisão transitada em julgado, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Ainda, consoante art. 47, inciso II da Resolução TSE nº 23.546/17, os órgãos nacional e estadual do partido devem ser notificados para que
suspendam a distribuição ou o repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até que seja realizado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos de origem não identificada ou que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo previsto no inciso I, alínea b, do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/2017, sem que tenham sido recolhidos os valores
devidos, a Secretaria Judiciária do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve encaminhar cópia digital dos autos à Advocacia-Geral da União, para
que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, mediante a apresentação de petição de cumprimento de sentença, nos
termos do Código de Processo Civil.
Após, arquive-se.
Espumoso, 22 de outubro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 004ª ZE

21ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-85.2019.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Bom Retiro do Sul
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
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PARTIDO(S) : PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (ADV(S) JUSSANA GABRIELI MACHADO-OAB 100421)
RESPONSÁVEL(S) : JUREMIR VICENTE FONTANA E LUIZ EDUARDO FONTANA (ADV(S) JUSSANA GABRIELI MACHADO-OAB 100421)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo PPS de Bom Retiro do Sul e pelos seus
responsáveis financeiros Juremir Vicente Fontana e Luiz Eduardo Fontana.
Foi intimado o Ministério Público Eleitoral da apresentação das contas e publicado edital n. 11/2019 no DEJERS, sem a apresentação de
impugnação.
Após realização de diligências, foi emitido relatório de exame de contas em que apontado o recebimento de recursos oriundos de fonte vedada
no total de R$ 766,50 (setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).
Intimado o partido, este deixou fluir o prazo sem manifestar-se a respeito das irregularidades apontadas.
Foi emitido parecer conclusivo (fls. 60-61v) em que foram reiteradas as impropriedades e irregularidades mencionadas no relatório de exame.
Opinou-se, então, pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, pela desaprovação das contas (fl. 63).
Intimados o partido e os responsáveis, deixaram de manifestar-se.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pelas Resoluções do TSE n. 23.464/2015 e
23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
No caso em análise, o Diretório Municipal do PPS de Bom Retiro do Sul recebeu, no exercício financeiro analisado, contribuições de origem
vedada, advindas de agente enquadrado como autoridade pública (Coordenador de Engenharia e Infraestrutura), consoante art. 12, inciso IV
e §1°, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Nome: Luis Eduardo Fontana, CPF 018.873.850-96.
Cargo: Coordenador de Engenharia e Infraestrutura, período: 01/01/2018 a 31/12/2018;
Valores: R$ 266,50 (data da contribuição: 19/06/2018); R$ 500,00 (data da contribuição: 05/10/2018).
Cabe ressaltar que é prática na Justiça Eleitoral nos últimos anos, requerer-se aos Municípios da circunscrição a lista de servidores ocupantes
de cargos de chefia ou direção, anualmente, sendo aí a fonte para o batimento das doações recebidas pelos partidos para o enquadramento
referido como fonte vedada (doc. fl. 55v).
Também foi informado pelos analisadores que o contribuinte não se encontra filiado ao PPS e, portanto, não se enquadra na exceção prevista
no §1º do art. 12 da Res. TSE n. 23546/2017.
Como apontado no art. 14, §3°, da resolução supracitada, a utilização de recursos oriundos de fonte vedada configura infração grave que
implica na desaprovação das contas apresentadas e a na necessidade de recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional.
Portanto, o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral quanto ao recebimento
e utilização de recursos de fonte vedada (artigo 12, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015) no valor de R$ 766,50, em razão das
atividades que exerceu o doador acima identificado.
Em razão disso, merecem ser desaprovadas as contas.
III – DISPOSITIVO:
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PPS, do Município de Bom Retiro do Sul/RS, com fulcro no art. 46, III,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Considerando que o partido não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício de 2018, e em vista da realidade local, art. 49, § 2º, I e II,
da Resolução TSE nº 23.546/2017, deixo de aplicar multa sobre o valor da importância apontada como irregular (art. 37, caput, da Lei nº
9.096/1995).
Transitada em julgado a decisão, determino a notificação do órgão partidário hierarquicamente superior do inteiro teor da sentença e a
intimação para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE 23.546/2017: 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 n. 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 PC 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, intime-se o órgão partidário sancionado para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no total de R$ 766,50 (setecentos e sessenta e seis
reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.546/2017, art. 60, I, “b”, e III, “b”).
Determino, ainda, a suspensão do repasse de recursos do fundo partidário ao PPS de Bom Retiro do Sul pelo período de 01 (um) ano, a contar
da data do trânsito em julgado desta decisão, art. 47, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, arquivem-se com baixa.
Estrela, 22 de outubro de 2019
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
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24ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 58/2019 - 24 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-69.2019.6.21.0024
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Itaqui
JUÍZA ELEITORAL: MAGÁLI RUPERTI RABELLO
INTERESSADO(S) : LÚCIO RODRIGUES CARPES E JOÃO FELIX SILVEIRA CUNHAL (ADV(S) DELAMAR CAMPOS VARGAS-OAB 66856)
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - ITAQUI/RS (ADV(S) DELAMAR CAMPOS VARGAS-OAB 66856)
Vistos.
Considerando a manifestação da unidade técnica, intimem-se as partes para que, no prazo de 3 (três) dias, apresentem alegações finais.
Findo o prazo, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Eleitoral na condição de fiscal da ordem jurídica.
Por fim, voltem conclusos para decisão.
Itaqui, 18 de outubro de 2019
MAGÁLI RUPERTI RABELLO
Juíza Eleitoral da 024ª ZE

39ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 39/2019
O Doutor José Leonardo Neutzling Valente, M.M. Juiz Eleitoral da 39ª Zona de Rosário do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que se INTIMA o Diretório Municipal do Progressistas – PP – de
Rosário do Sul, e seus responsáveis, LISSANDRO BENTES GOMES, Presidente, e JAIME LANES DE MEDEIROS, tesoureiro, da decisão que
JULGOU NÃO PRESTADAS as contas partidárias do Progressistas – PP – referente ao exercício de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral – DEJERS.
Rosário do Sul-RS, 22 de outubro de 2019.
Eu, Daniel Gomes Correia Dockhorn, Chefe de Cartório da 39ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
José Leonardo Neutzling Valente,
Juiz Eleitoral.

43ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 030/2019
O Doutor ULISSES DREWANZ GRÄBNER, Juiz Eleitoral da 43ª Zona de Santa Vitória do Palmar-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 Av. Bento Gonçalves, n. 1850, em
Santa Vitória do Palmar, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59 da Resolução 23.553/2017,
os documentos relativos às Prestações de Contas das Eleições de 2018, do diretório municipal do Partido Político abaixo relacionado:
OBJETO: Publicidade dos documentos relativos às Prestações de Contas das Eleições de 2018, do seguinte Partido Político: MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB do Chuí-RS PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da 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 ao § 1º do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume. Eu, Ricardo Longaray Borges, Chefe de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. Santa Vitória do Palmar-RS, 21/10/
2019. ULISSES DREWANZ GRÄBNER, Juiz Eleitoral
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 026/2019 - 043ª ZONA ELEITORAL - SANTA VITÓRIA DO PALMAR
O Doutor ULISSES DREWANZ GRÄBNER, Juíz Eleitoral da 43ª Zona Juíza Eleitoral da 43ª Zona de Santa Vitória do Palmar-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 Av. Bento Gonçalves, n. 1850,
em Santa Vitória do Palmar, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45, I, da Resolução TSE 23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira relativa à Prestação de Conta Anual Exercício 2018, do diretório municipal abaixo identificado.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Exercício 2018, da Comissão Provisória Municipal do
PARTIDO SOLIDARIEDADE de Santa Vitória do Palmar, tendo como responsáveis os senhores Roberto Carlos Oliveira da Silveira
(Presidente) e Hian Rocha Morales (Tesoureiro)
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Eu, Ricardo Longaray Borges, Chefe de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
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Santa Vitória do Palmar-RS, 21.10.2019.
ULISSES DREWANZ GRÄBNER,
Juíz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 094/2019 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-13.2017.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - PDT (ADV(S)
SIMONE BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB 56912)
RESPONSÁVEL(S) : RUBENS CARDOZO DE AGUIAR E ISTENIO RONEY PEREIRA
Vistos.
Considerando a petição encaminhada pela Advocacia-Geral da União (fls. 197-202), DETERMINO a intimação da agremiação partidária para
que se manifeste acerca dos termos da proposta de parcelamento da dívida objeto dos autos, nas condições especificadas.
Cumpra-se.
Santa Vitória do Palmar, 22 de outubro de 2019
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 57/2019
O Dr. Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral da 55ª Zona de Taquara-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, aos que o
presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Ernesto Alves, 1780, Recreio, em Taquara/RS,
se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do seguinte diretório municipal, exercício financeiro 2016.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do Partido Avante - Parobé/RS – Exercício 2016:
Responsáveis: Edson João Staudt, Maurício Sagaz e Osmar Zordan. PRAZO: no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital,
qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada de provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E, para que chegue ao conhecimento de quem
interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul –
DEJERS. Eu, ROBERTA GEWEHR DE ALMEIDA, Chefe de Cartório Substituta da 055ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. Taquara-RS, 23 de
outubro de 2019. Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 153/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 43-87.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GELSON LODI-OAB 106613)
RESPONSÁVEL(S) : GELSON LODI E MARCOS PAGNUSSAT (ADV(S) GELSON LODI-OAB 106613)
Vistos.
Trata-se de requerimento de regularização das contas eleitorais Partido dos Trabalhadores, referente às Eleições Gerais de 2018 no Município
de Camargo/RS.
Publicado o balanço patrimonial, não houve impugnações.
Sobreveio parecer conclusivo pela aprovação das contas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, as exigências da legislação
eleitoral. Nos termos do art. 56, inc. I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, julgo regularizada as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Camargo, relativas às Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 83, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, a fim de restabelecer o direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção.
Ofície-se, caso necessário, à Presidência do TRE-RS para levantamento de eventual suspensão do registro do Partido dos Trabalhadores no
que tange ao presente processo.
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Publique-se. Registre-se. Após, arquive-se com baixa.
D.L.
Marau, 22 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 154/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 44-72.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO ALESSIO DA SILVA E TRINDADE ALVES DE ALMEIDA (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB
63510)
Vistos.
Trata-se de requerimento de regularização das contas eleitorais PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB), referente às Eleições Gerais
de 2018 no Município de Marau/RS.
Publicado o balanço patrimonial, não houve impugnações.
Sobreveio parecer conclusivo pela aprovação das contas e posterior manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a regularidade das mesmas, estando atendidas, portanto, as exigências da legislação
eleitoral. Nos termos do art. 56, inc. I, da Resolução TSE nº 23.553/2017, cabe sua aprovação.
Diante do exposto, julgo regularizada as contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) de Marau, relativas às Eleições Gerais de
2018, nos termos do art. 83, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, a fim de restabelecer o direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção.
Oficie-se, caso necessário, à Presidência do TRE-RS para levantamento de eventual suspensão do registro do Partido Republicano Brasileiro
no que tange ao presente processo.
Publique-se. Registre-se. Após, arquive-se com baixa.
D.L.
Marau, 22 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 155/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-43.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ODAIR BIANCHIN-OAB 86957)
RESPONSÁVEL(S) : JAIRO LUIZ VIZZOTTO E JOEL OLIVEIRA DA SILVA (ADV(S) ODAIR BIANCHIN-OAB 86957)
Vistos.
O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Gentil apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 no dia 15 de
maio de 2019, fora do prazo previsto na legislação eleitoral. (fl. 2).
Publicado o balanço patrimonial e cientificado o Ministério Público, não houve impugnações. (fl. 38).
Exarado parecer conclusivo no sentido da aprovação com ressalvas. (fl. 43)
O Ministério Público opinou pelo integral acolhimento do parecer. (fl. 44).
As partes foram intimadas acerca dos termos dos pareceres, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica da prestação de contas do partido, após a juntada de documentação comprobatória, verificou-se a regularidade
das contas, remanescendo, entretanto, descumprimento com relação à entrega extemporânea da prestação de contas.
Não há registro de aplicação ou recebimento de recursos do Fundo Partidário, assim como, não foi constatado o recebimento de receitas de
fontes vedadas.
No que tange à entrega fora do prazo, verifica-se que se trata de improbidade de natureza formal que, conforme artigo 36, §2º, da Resolução
TSE nº 23.546/17, não compromete a confiabilidade das contas.
A desaprovação da presente prestação de contas em decorrência da irregularidade identificada é decisão que não se coaduna aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando-se que as falhas não comprometem a regularidade das contas, faz-se necessária a aprovação com ressalvas das contas.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo aprovadas com ressalvas as contas, referentes ao
exercício financeiro de 2018, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do município de Gentil/RS.
Registre-se.
Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
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Marau, 22 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 156/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-88.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT (ADV(S) ELISANDRA BISSANI-OAB 89444)
RESPONSÁVEL(S) : JUNIOR LONGO E JHONI GREISO ORSATO (ADV(S) ELISANDRA BISSANI-OAB 89444)
Vistos.
Partido dos Trabalhadores (PT) de Vila Maria apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 no dia 09 de maio de
2019, fora do prazo previsto na legislação eleitoral. (fl. 2).
Publicado o balanço patrimonial e cientificado o Ministério Público, não houve impugnações. (fl. 61).
Exarado parecer conclusivo no sentido da aprovação com ressalvas. (fl. 65)
O Ministério Público opinou pelo integral acolhimento do parecer. (fl. 66).
As partes foram intimadas acerca dos termos dos pareceres, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica da prestação de contas do partido, após a juntada de documentação comprobatória, verificou-se a regularidade
das contas, remanescendo, entretanto, descumprimento com relação à entrega extemporânea da prestação de contas.
Não há registro de aplicação ou recebimento de recursos do Fundo Partidário, assim como, não foi constatado o recebimento de receitas de
fontes vedadas.
No que tange à entrega fora do prazo, verifica-se que se trata de improbidade de natureza formal que, conforme artigo 36, §2º, da Resolução
TSE nº 23.546/17, não compromete a confiabilidade das contas.
A desaprovação da presente prestação de contas em decorrência da irregularidade identificada é decisão que não se coaduna aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando-se que as falhas não comprometem a regularidade das contas, faz-se necessária a aprovação com ressalvas das contas.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo aprovadas com ressalvas as contas, referentes ao
exercício financeiro de 2018, do Partido dos Trabalhadores (PT) do município de Vila Maria/RS.
Registre-se.
Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Marau, 22 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 157/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-94.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) CILENE SILVESTRI-OAB 58108)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI ANTONIO COLET E RODRIGO DURANTE (ADV(S) CILENE SILVESTRI-OAB 58108)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do Partido Social Democrático (PSD) de Marau/RS, referente ao exercício financeiro de 2017, o qual,
apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza do período de
01/01/2017 a 31/12/2017 (fl.2).
O partido apresentou as contas em 28 de junho de 2019, ocasião em que se verificou a ausência de representação das partes no processo. (fl.
5)
As partes regularizaram a representação processual juntando as procurações de fls. 11 a 13.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas. (fl. 17)
Houve parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas. (fl. 19)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido. (fl. 20)
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.096/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
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Diante do exposto, julgo prestadas e aprovadas as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD) do município de Vila Maria/RS, determinando o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, com fulcro nos
artigos 45, inciso VIII, ‘a’, e 46, inc. I, da Resolução TSE nº 23.464/15.
D.L.
Marau, 22 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 158/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-19.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Ausência de movimentação de recursos
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) (ADV(S) SILVIA MATIASSO COLET-OAB 103880)
RESPONSÁVEL(S) : CATIA FERRI E ADROALDO SEBEN (ADV(S) SILVIA MATIASSO COLET-OAB 103880)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Vila Maria/RS, referente ao exercício financeiro de 2017.
(fl. 02)
O partido apresentou ausência de movimentação de recursos financeiros em 08 de julho de 2019, devidamente representados os
responsáveis. (fl. 03)
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas. (fl. 09)
Exarado parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas. (fl. 11)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido. (fl. 12)
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.096/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido teve movimentação de recursos e apresentou a documentação necessária como lhe foi
solicitado.
Diante do exposto, julgo prestadas e aprovadas as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT) do município de Vila Maria/RS, determinando o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
com fulcro no artigos 45, inciso VIII, ‘a’, e 46, inc. I, da Resolução TSE nº 23.464/15.
D.L.
Marau, 22 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 158/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-19.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Ausência de movimentação de recursos
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) (ADV(S) SILVIA MATIASSO COLET-OAB 103880)
RESPONSÁVEL(S) : CATIA FERRI E ADROALDO SEBEN (ADV(S) SILVIA MATIASSO COLET-OAB 103880)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Vila Maria/RS, referente ao exercício financeiro de 2017.
(fl. 02)
O partido apresentou ausência de movimentação de recursos financeiros em 08 de julho de 2019, devidamente representados os
responsáveis. (fl. 03)
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas. (fl. 09)
Exarado parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas. (fl. 11)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido. (fl. 12)
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.096/95.
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Pela análise dos autos, constata-se que o partido teve movimentação de recursos e apresentou a documentação necessária como lhe foi
solicitado.
Diante do exposto, julgo prestadas e aprovadas as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT) do município de Vila Maria/RS, determinando o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
com fulcro no artigos 45, inciso VIII, ‘a’, e 46, inc. I, da Resolução TSE nº 23.464/15.
D.L.
Marau, 22 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 159/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-57.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PARTIDO POLÍTICO - Órgão de Direção Partidária - Partido Político Órgão de Direção Municipal - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) EDUARDO DALMORO SILVA-OAB 65928)
RESPONSÁVEL(S) : ISMAEL ANTÔNIO PELISSARI DE OLIVEIRA E IEDONARA LUISA DE OLIVEIRA (ADV(S) EDUARDO DALMORO
SILVA-OAB 65928)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de Marau/RS, referente ao exercício financeiro de
2017. (fl. 02)
O partido apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza do período
de 01/01/2017 a 31/12/2017 (fl. 3).
Sobreveio certidão emitida pelo Cartório Eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 03).
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas (fl.08).
Houve parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas. (fl.13)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido. (fl. 14)
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, julgo prestadas e aprovadas as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO (PTB) do município de Marau/RS, determinando o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, com
fulcro nos artigos 45, inciso VIII, ‘a’, e 46, inc. I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
D.L.
Marau, 22 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 160/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-80.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) ANGELA MARIA FIORAVANÇO-OAB 62954)
RESPONSÁVEL(S) : DILMOVA PORTELLA CAVALINI E ODETE BRUGNERA ZANUZZO (ADV(S) ANGELA MARIA FIORAVANÇO-OAB
62954)
Vistos.
O PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) de Camargo/RS apresentou a prestação de contas referente ao exercício
financeiro de 2018 no dia 22 de maio de 2019, fora do prazo previsto na legislação eleitoral. (fl. 2).
Publicado o balanço patrimonial e cientificado o Ministério Público, não houve impugnações. (fl. 71).
Exarado parecer conclusivo no sentido da aprovação com ressalvas. (fl. 72)
O Ministério Público opinou pelo integral acolhimento do parecer. (fl. 73).
As partes foram intimadas acerca dos termos dos pareceres, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pelo partido foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/2017,
estando suas peças devidamente assinadas.
Realizada a análise técnica da prestação de contas do partido, após a juntada de documentação comprobatória, verificou-se a regularidade
das contas, remanescendo, entretanto, descumprimento com relação à entrega extemporânea da prestação de contas.
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Não há registro de aplicação ou recebimento de recursos do Fundo Partidário, assim como, não foi constatado o recebimento de receitas de
fontes vedadas.
No que tange à entrega fora do prazo, verifica-se que se trata de improbidade de natureza formal que, conforme artigo 36, §2º, da Resolução
TSE nº 23.546/17, não compromete a confiabilidade das contas.
A desaprovação da presente prestação de contas em decorrência da irregularidade identificada é decisão que não se coaduna aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
Assim, considerando-se que as falhas não comprometem a regularidade das contas, faz-se necessária a aprovação com ressalvas das contas.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo aprovadas com ressalvas as contas, referentes ao
exercício financeiro de 2018, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) do município de Camargo/RS.
Registre-se.
Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Marau, 22 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 161/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-21.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE MARAU/RS (ADV(S) ANDERSON RODIGHERI-OAB 76481)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIANO AGUIRRE E THOMAZ PASTRE (ADV(S) ANDERSON RODIGHERI-OAB 76481)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do PROGRESSISTAS (PP) de Marau/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
O partido apresentou as contas em 22 de abril de 2019, devidamente representados os responsáveis. (fl. 2)
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas. (fl. 42)
Exarado parecer conclusivo do examinador das contas com fundamento no exame ora relatado, o qual opinou pela aprovação das contas. (fl.
61)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido do parecer conclusivo do examinador. (fl. 62)
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido teve movimentação de recursos e apresentou a documentação necessária como lhe foi
solicitado.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PROGRESSISTAS (PP) de Marau/RS.
D.L.
Marau, 22 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 162/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-86.2016.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - DIREITO ELEITORAL - Órgão de Direção Partidária - Partido Político Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP
RESPONSÁVEL(S) : JAIR ROY E THOMAZ PASTRE (ADV(S) ANDERSON RODIGHERI-OAB 76481)
Vistos.
Trata-se de feito no qual foram desaprovadas as contas anual do Diretório Municipal do PROGRESSISTAS (PP) de Marau/RS, exercício de
2015, e determinada a devolução do valor de R$42.900,00 ao Tesouro Nacional.
A União firmou acordo com o devedor para pagamento do valor ajustado (R$57.586,63) em 60 parcelas fixas de R$959,78, consoante
documentos de fls. 143 a 151.
Diante do exposto, homologo o acordo extrajudicial formulado entre a União e o Diretório Municipal do PROGRESSISTAS (PP) de Marau/RS,
reconhecendo a interrupção do prazo prescricional com base no art. 202 do Código Civil.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Marau, 22 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
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73ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.022/2019
A Doutora MICHELE SCHERER BECKER, Juíza Eleitoral da 073ª Zona de São Leopoldo-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 Brasil,n. 441, em São
Leopoldo, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e do art.45 da
Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de movimentação financeira - Exercício 2018, do seguinte partido político:
Partido: AVANTE
Presidente: DIEGO FREITAS SPECHT
Tesoureiro: AGATHA PIERUCC
PRAZO: No prazo de 3(três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
São Leopoldo - RS, 22 de outubro de 2019.
Eu, Antenor de Souza Elias, Chefe de Cartório da 073ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
MICHELE SCHERER BECKER,
Juíza Eleitoral.

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 268/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 409-95.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : IONE MULLER RODRIGUES (ADV(S) EDSON DE ALMEIDA BORBA-OAB 48625)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Arquive-se.
Alvorada, 22 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 269/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-74.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) VALMOR DE FREITAS JÚNIOR-OAB 60539)
RESPONSÁVEL(S) : VALTER LUIZ SLAYFER (ADV(S) CÉSAR LUÍS PACHECO GLÖCKNER-OAB 64039, TAMARA LOPES LEMES-OAB
93134 E VANESSA ARMILIATO DE BARROS-OAB 59181), JOSÉ CARLOS DA SILVA GOMES (ADV(S) VALMOR DE FREITAS JÚNIOROAB 60539)
Vistos.
Devolvam-se os livros diário e razão ao PDT de Alvorada/RS.
Após, arquive-se.
Alvorada, 22 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 270/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 245-33.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : MARENILDA SILVA DE BORTOLI E JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRAOAB 55233)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Arquive-se.
Alvorada, 22 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 271/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-76.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MARCUS VINICIUS DOS SANTOS THIAGO-OAB 58200)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIANO SCHUMACHER DA LUZ E CLAUDIO DA SILVA LEANDRO (ADV(S) MARCUS VINICIUS DOS SANTOS
THIAGO-OAB 58200)
Vistos.
Ao parecer conclusivo (art. 36 da Res. TSE 23.546/2017).
Alvorada, 22 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 272/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-30.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
RESPONSÁVEL(S) : SILVIO CESAR DE MEDEIROS PEREIRA E DANIEL AUGUSTO MACARTI LUCENA
Vistos.
Em 01º/07/2019, o Chefe de Cartório Eleitoral informou acerca da omissão do Partido Social Liberal – PSL – de Alvorada/RS, referente à
apresentação das contas partidárias anuais relativas ao exercício financeiro de 2018.
Notificados, a agremiação, o Senhor Silvio Cesar de Medeiros Pereira, presidente do partido, e o Senhor Daniel Augusto Macarti Lucena,
tesoureiro, quedaram-se silentes.
Realizadas as diligências pertinentes (rito do art. 30, IV, alínea “a” e seguintes da Resolução do TSE nº 23.546/2017), foram os autos com vista
ao Ministério Público Eleitoral, que exarou parecer pelo julgamento das contas como não prestadas.
Intimados por edital, uma vez que revéis, partido e responsáveis novamente deixaram o prazo transcorrer in albis.
Vieram-me os autos conclusos.
Foi o relatório.
Passo a decidir.
De início, registre-se que o partido e seus responsáveis foram devidamente notificados e intimados em todas as etapas do processo, não
havendo vícios processuais a serem sanados.
Apesar das notificações e intimações realizadas, o órgão partidário e seus responsáveis não cumpriram a obrigação de apresentar as contas
que dizem respeito ao exercício financeiro de 2018 do Partido Social Liberal – PSL de Alvorada/RS, em desacordo ao art. 28 da Res. TSE
23.546/2017, assim redigido:
“Art. 28.
O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do
ano subsequente, dirigindo-a ao:
I – juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
(...)
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o
partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
(...)”
Desse modo, impõe que se reconheça o descumprimento da obrigação de prestação de contas anual, declarando-se inadimplente o Partido
Social Liberal – PSL de Alvorada/RS perante a Justiça Eleitoral, com consequente aplicação ao referido órgão partidário de nível municipal das
sanções de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário, a contar de 02/05/2019 (data final para a tempestiva apresentação das
contas partidárias anuais referentes ao exercício financeiro de 2018), e de suspensão de seu registro até a regularização da situação, nos
termos do art. 37-A da Lei 9.096/95, do art. 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/17 e do art. 42 da Resolução TSE n. 23.571/2018.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do Partido Social Liberal – PSL do município
de Alvorada/RS, nos termos do art. 46, IV, “a” e “b” da Resolução 23.546/17, proibindo o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário
enquanto não for regularizada a situação do partido político (art. 48, caput, da Res. TSE 23.546/2017).
Determino ainda, com base no art. 42 da Res. TSE 23.571/2018, a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal do
Partido Social Liberal de Alvorada, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação,
procedimento que deixo sobrestado até a decisão final da ADI nº 6032, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes do STF, que concedeu liminar
ao requerente, destacando a inexistência de processo específico para a sanção imposta.
Publique-se.
Intimem-se.
Registre-se.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se os diretórios estadual e nacional do partido, bem como o TRE-RS e o TSE, por meio da
atualização do SICO (Sistema de Informações de Contas), a proibição de repasses de recursos do Fundo Partidário ao Partido Social Liberal
de Alvorada/RS.
Oportunamente, arquive-se.
Alvorada, 22 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 273/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-23.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : GERSON LUIZ DA SILVA, MARENILDA SILVA DE BORTOLI, JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM E RITA DE CÁSSIA
DOS SANTOS (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
Vistos.
Intimem-se novamente os prestadores de contas para que se manifestem no prazo de 30 (trinta) dias, consoante art. 35, §3º, I, da Res. TSE
23.546/2017.
Alvorada, 22 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 274/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-83.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB 116256 E JOSÉ CARLOS
DALLASTRA-OAB 27425)
RESPONSÁVEL(S) : NEUSA BERZAGUI ABRUZZI E GILBERTO NUNES DA SILVA (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB 116256 E
JOSÉ CARLOS DALLASTRA-OAB 27425)
Vistos.
Ao parecer conclusivo (art. 36 da Res. TSE 23.546/2017).
Alvorada, 22 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 275/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 69-93.2012.6.21.0074
PROPAGANDA ELEITORAL - INTERNET - YOUTUBE - PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
REPRESENTANTE(S) : COLIGAÇÃO ALVORADA DE UM NOVO TEMPO (PRB / PDT / PTB / MDB / PSL / PTN / PR / PPS / DEM / PRTB /
PHS / PMN / PV / PSDB / PC DO B / PT DO B) E EDSON DE ALMEIDA BORBA
REPRESENTADO(S) : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (ADV(S) ADRIANA SEABRA ARRUDA-OAB 200766, ALINE MOREIRA DA
COSTA-OAB 201329, ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO-OAB 246556, ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS-OAB
38343, ARMANDO CAETANO FERNANDES ALMEIDA JÚNIOR-OAB 200142, CLÁUDIA BRASOLIN-OAB 110625, DANIEL DO AMARAL
ARBIX-OAB 247063, EDUARDO LUIZ BROCK-OAB 91311, ELIANA RAMOS SATO-OAB 252812, ENEIDA DESIREE SALGADO-OAB 54463,
FABIANA REGINA SIVIERO-OAB 147715, FABIO RIVELLI-OAB 297608, FÁBIO ARIKI CARLOS-OAB 273109, GUILHERME CARDOSO
SANCHEZ-OAB 257385, GUILHERME JUSTINO DANTAS-OAB 146724, GUSTAVO CÉSAR TERRA TEIXEIRA-OAB 178186, HILANA
RIBEIRO DRUMMOND BORGES-OAB 221847, JOYCE MONIQUE DE AGUIAR-OAB 103282, LUCAS MANIQUE BARRETO MACHADO-OAB
90094, LUIZ EDUARDO PICCININ-OAB 58101, LUIZ FERNANDO PEREIRA-OAB 22076, MARCELO BRITO RODRIGUES-OAB 185795,
MARIA ISABEL CARVALHO SICA LONGHI-OAB 256660, MILENA VACILOTO RODRIGUES-OAB 209236, NATÁLIA KUCHAR-OAB 287632,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK-OAB 62051, PAULO VINCICIUS DE CARVALHO SOARES-OAB 257092, RICARDO ANTONIO COUTINHO
DE REZENDE-OAB 77963, RICARDO GOMES PINTON-OAB 189069, RICARDO MAFFEIS MARTINS-OAB 151161, RODRIGO DE MACEDO
SOARES E SILVA-OAB 196362, SANDRO RICARDO SANTOS DE BORBA-OAB 40821, SOLANO DE CAMARGO-OAB 149754, TAE YOUNG
CHO-OAB 174059, TEREZA MELLIN GIMENES-OAB 223037 E YUN KI LEE-OAB 131693)
Vistos,
Conforme determinado no despacho da fl. 914, intime-se a União para que se manifeste quanto ao alegado pelo executado nas fls. 918-920.
Então, com o retorno dos autos, voltem conclusos para decisão.
Dil.
Alvorada, 22 de outubro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE

80ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 80 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-88.2019.6.21.0080
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Lourenço do Sul
JUÍZA ELEITORAL: TAMARA BENETTI VIZZOTTO
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PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, JOSE VALDOIR RIBEIRO E CINTIA ROSSANA DA CUNHA (ADV(S)
DANIEL BUENO VERNETTI-OAB 49216)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, do Município de São Lourenço do Sul/RS,
relativa ao exercício financeiro de 2018.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 20/05/2019, conforme certidão de fl. 52, o Edital n. 011/2019 (fl. 51), o qual
dá publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. O Ministério Público Eleitoral foi
intimado (fl. 62). Não houve impugnação às contas (fl. 64).
A unidade técnica realizou Exame Preliminar (fl. 56), identificando ausência de documentos obrigatórios. A agremiação partidária e os
responsáveis foram intimados por meio de publicação de Nota de Expediente publicada no DEJERS (fls. 60/61), apresentando os documentos
faltantes na manifestação de fls. 73 a 75.
Em relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 76 a 79), a unidade técnica identificou irregularidade no recebimento do valor de R$
2.300,00, provenientes de contribuição recebida e não transitada por conta corrente. O partido apresentou para juntada Notas Explicativas,
Livro Razão e o Demonstrativo de Fluxos de Caixa (fls. 81 a 87).
Emitido o Parecer Conclusivo (fls. 88/89), o órgão técnico manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 92), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos), assim como na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Parecer Conclusivo (fls. 88/89), destacou que todos os contribuintes foram identificados e que restou a impropriedade do movimento por
caixa, justificado pela nota explicativa apresentada.
Não houve comprometimento da análise da movimentação financeira do órgão partidário.
Reza o art. 46, da Resolução TSE nº 23.546/2017:
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: [...]
§ 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.”
De fato, considero a falha como de natureza formal, a qual, analisada no conjunto da prestação de contas, não compromete a sua consistência
e a regularidade. Acolho, portanto, o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias anuais do Partido Democrático Trabalhista - PDT, de São
Lourenço do Sul/RS, relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São Lourenço do Sul, 22 de outubro de 2019
TAMARA BENETTI VIZZOTTO
Juíza Eleitoral da 080ª ZE

87ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 68/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-67.2019.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido
Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB DE JARI (ADV(S) LUCILLE COSTA DOS SANTOS-OAB 102716)
RESPONSÁVEL(S) : JAIRO ALMEIDA PIMENTEL E CARLOS ALBERTO POSSOBOM (ADV(S) LUCILLE COSTA DOS SANTOS-OAB
102716)
Vistos.
Diante da certidão retro, o saneamento do feito é medida que se impõe. Assim sejam tornados sem efeito os andamentos registrados que não
refletem a tramitação processual.
Após, verifique-se a regularidade da autuação para que esta reflita adequadamente as partes e advogados e, caso necessário, seja o feito
reautuado.
Após, publique-se o edital previsto no art. 31 ,§ 3º, da Resolução do TSE nº 23546/2017 e sejam adotados os procedimentos a seguir:
a) ficam designados os servidores José Carlos Gomes da Silva, Angélica Ehlers Salles e Zuleica Moreira Rocha de Quevedo para a realização
das análises técnicas necessárias à tramitação do presente feito;
b) efetue-se o respectivo registro no Sistema SICO;
c) Sejam juntadas as certidões de composição da comissão executiva do órgão partidário, obtidas a partir do Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias – SGIP, relativas ao período de efetiva gestão do exercício a que se referem as contas em exame, bem como da atual
direção;
d) havendo divergências entre a relação de responsáveis informada pelo órgão partidário e os registros desta Justiça Eleitoral, sejam as
divergências certificadas e venham os autos conclusos para decisão acerca da inclusão e/ou exclusão de partes e determinação de eventual
atualização da autuação, se necessária;
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e) não havendo divergências, verifique-se se todas as partes, inclusive o partido, estão representadas por advogado. Constatada a ausência
ou irregularidade de representação processual, certifique-se a ocorrência nos autos e seja o órgão partidário e/ou aqueles que apresentaram
as contas intimados para que procedam a regularização, no prazo de 3 (três) dias ou que manifestem-se quanto à necessidade de prazo
maior;
f) não regularizada a representação, sejam juntados extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e sejam colhidas e
certificadas nos autos informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como junte-se a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as
matérias previstas pela legislação de regência, no prazo de 5 (cinco) dias e, antes de virem conclusos, dê-se vista ao MPE para manifestação,
pelo prazo de 05 (cinco) dias;
g) cumpridas as formalidades preliminares, e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação do edital, durante os quais qualquer
interessado poderá examiná-los e obter cópias, dê-se vista ao MPE para que apresente, caso queira, impugnação à prestação de contas
apresentada bem como, caso entenda necessário, relate fatos, indique provas e peça abertura de investigação para apuração de qualquer ato
que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos;
h) não apresentada impugnação, certifique-se o transcurso do prazo previsto .
i) verificada, em exame preliminar, a ausência de qualquer das peças previstas na legislação, sejam o órgão partidário e os responsáveis
intimados a complementar a documentação no prazo de 20 (vinte) dias. Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido
apresentada, venham conclusos;
j) constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, proceda-se ao exame da prestação de contas do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos. Caso os responsáveis pela análise técnica entenderem necessárias diligências, seja o ocorrido
certificado e retornem os autos conclusos;
l) encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e realizadas todas as diligências necessárias, seja apresentado pelos
responsáveis “parecer conclusivo”;
m) emitido o “parecer conclusivo”, o MPE terá vista dos autos da prestação de contas para apresentação de parecer no prazo de 20 (vinte)
dias;
n) havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no “parecer conclusivo” emitido pelo responsável pelo exame ou
no parecer oferecido pelo MPE, sejam intimados, através de seus advogados, o órgão partidário e os responsáveis para que ofereçam defesa,
no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo e venham conclusos e, por fim;
o) não verificadas as hipóteses anteriores, ainda que constatada(s) impropriedade(s), venham conclusos.
Tupanciretã, 17 de outubro de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 087ª ZE

97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 083/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-33.2016.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2015
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUÍZA ELEITORAL: CRISTINA NOSARI GARCIA
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
EXECUTADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ERAN VIDAL DE NEGREIROS-OAB 13754 E GETULIO DE
FIGUEIREDO SILVA-OAB 15681)
RESPONSÁVEL(S) : FELIPE COSTELLA, EDSON DEWES E ELISANDRA SOTERO FERREIRA
Vistos.
A União peticionou, nas fls. 225 e seguintes, requerendo a execução do acordo de parcelamento firmado entre as partes e homologado
judicialmente.
Intimado, o Movimento Democrático Brasileiro – MDB, não providenciou o pagamento do débito.
Diga a parte credora sobre o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento com baixa, facultada a reativação, o que, no silêncio, desde
já determino, independentemente de nova conclusão.
Intime-se.
Quanto às custas, oriento à serventia cartorária que, considerando não ter ocorrido a extinção, mas a mera determinação de arquivamento
com baixa, inviável que se proceda a cobrança neste momento. Assim, determino que o arquivamento ocorra independentemente do
recolhimento das custas, as quais poderão ser cobradas posteriormente, caso extinto o processo.
Esteio, 21 de outubro de 2019
CRISTINA NOSARI GARCIA
Juíza Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 084/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-28.2014.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - ANÁLISE DAS CONTAS
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUÍZA ELEITORAL: CRISTINA NOSARI GARCIA
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GETÚLIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15.681)
EXECUTADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) GETÚLIO DE FIGUEIREDO SILVA-OAB 15.681)
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MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
Diga a parte credora sobre o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento com baixa, facultada a reativação, o que, no silêncio, desde
já determino, independentemente de nova conclusão.
Havendo pedido de BACENJUD, deverá ser juntada memória de cálculo com os acréscimos devidos e previstos em lei.
Intime-se.
Quanto às custas, oriento à serventia cartorária que, considerando não ter ocorrido a extinção, mas a mera determinação de arquivamento
com baixa, inviável que se proceda a cobrança neste momento. Assim, determino que o arquivamento ocorra independentemente do
recolhimento das custas, as quais poderão ser cobradas posteriormente, caso extinto o processo.
Esteio, 21 de outubro de 2019
CRISTINA NOSARI GARCIA
Juíza Eleitoral da 097ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 085/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-56.2018.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUÍZA ELEITORAL: CRISTINA NOSARI GARCIA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GUILHERME DE MAGALHÃES TRINDADE-OAB 70803 E JOÃO CACILDO
PRZYCZYNSKI-OAB 27242)
RESPONSÁVEL(S) : BEATRIZ REGINA GUAZINA LOPES, REJANE MOURA PASCOAL, LEONARDO DAHMER E GERSON MEDEIROS
CARDOSO (ADV(S) GUILHERME DE MAGALHÃES TRINDADE-OAB 70803 E JOÃO CACILDO PRZYCZYNSKI-OAB 27242)
Vistos.
Defiro o pedido da União, determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921 do CPC.
Decorrido o prazo de um ano, intime-se a Exequente.
Intime-se.
D.l.
Esteio, 21 de outubro de 2019
CRISTINA NOSARI GARCIA
Juíza Eleitoral da 097ª ZE

108ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 21/2019.
A Doutora Andréia Pinto Goedert, Juíza da 108ª Zona Eleitoral de Sapucaia do Sul-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 Serafim, 1227,
em Sapucaia do Sul, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, § 4° da Lei n. 9.096/95 e do
art. 45, I da Resolução TSE n. 23.546/17, a relação dos orgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de
ausência de movimentação de recursos - Exercício 2017.
OBJETO: Publicidade do seguinte órgão partidário e respectivo responsável que apresentou a declaração de ausência de movimentação de
recursos para o exercício 2018:
Partido da Mobilização Nacional - PMN ( Responsáveis: Milton Oto Funke e Bruno José Cruz Funke)
PRAZO: No prazo de 3 (dias) contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Sapucaia do Sul-RS, 22 de outubro de 2020.
Eu, Antônio Dalton Flores, Chefe de Cartório da 108ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Andréia Pinto Goedert,
Juíza Eleitoral.

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 186/2019
Nota de Expediente 186/2019 - 110ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 64-16.2019.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Cidreira
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
RESPONSÁVEL(S) :DELMIRO JESUS DE FREITAS (Adv (s) DÉCIO ITIBERE GOMES DE OLIVEIRA - (OAB 12.715), HOMERO GRIGOLO
GAYER e MAYARA OLIVEIRA
Trata-se da análise do pedido de regularização das contas partidária do órgão definitivo municipal do PSDB –Partido da Social Democracia
Brasileira (45), do município de Cidreira/RS, referente ao pleito de 2016.
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A agremiação partidária apresentou o pedido de regularização das contas relativas ao pleito de 2016, em 19/07/2019, haja vista as contas
relativas ao referido pleito terem sido julgadas não prestadas, nos autos da classe PC 44-93.2017.6.21.0110 (10.578/2017), com sentença
transitada em julgado em 07/11/2017 (fls. 73)
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 03/07).
A unidade técnica identificou (fls. 80) que o partido encontra-se irregular quanto ao CNPJ, conforme certidão atualizada no Sistema SGIP (fls.
96/97).
Intimada, nos termos da Nota de Expediente n. 138/2019 (fls. 87), o órgão partidário manteve-se inerte.
A unidade Técnica emitiu Parecer Conclusivo (fls. 91), apontando a irregularidade.
O Ministério Público manifestou-se (fls. 93), no sentido de que as contas fossem julgadas não prestadas.
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como não regularizadas as contas do o órgão definitivo municipal do PSDB –Partido da Social Democracia Brasileira (45),
do município de Cidreira/RS, referente ao pleito de 2016.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO, para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e de dar
publicidade; e b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses do Fundo
Partidário e adotar as providências pertinentes.
A final, arquive-se.
Tramandaí, 22 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 184/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-15.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cidreira
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (55) (ADV(S) MARGOT ZANETE ELIAS GOMES-OAB 22088)
RESPONSÁVEL(S) : ELOI BRAZ SESSIM (PRESIDENTE) E ALCINO DOMINGOS DE AGUIAR FILHO (TESOUREIRO) (ADV(S) MARGOT
ZANETE ELIAS GOMES-OAB 22088)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do órgão provisório municipal do PSD – Partido Social Democrático (55), do município de
Cidreira/RS, referente ao exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018 (fls. 02/06)..
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 03/05).
Foi publicado o Edital n. 86/2019, na edição de 26/08/2019, do DEJERS. Não houve impugnação às contas prestadas.
A unidade técnica (fls. 37/37v) não identificou irregularidades e nem movimento financeiro da agremiação municipal.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 39/39v).
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão provisório municipal do PSD – Partido Social Democrático (55), do
município de Cidreira/RS, referente ao exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se
Tramandaí, 22 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 185/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 76-30.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Imbé
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (12) (ADV(S) JOSÉ OLAVO BISOL-OAB 91944)
RESPONSÁVEL(S) : UIRAÇU TADEU SILVEIRA BITTENCOURT (PRESIDENTE) E MARCELO DOS SANTOS JOSEFINO (TESOUREIRO)
(ADV(S) JOSÉ OLAVO BISOL-OAB 91944)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do órgão provisório municipal do PDT – Partido Democrático Trabalhista (12), do
município de Imbé/RS, referente ao exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018 (fls. 02/05)..
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 03/04).
Foi publicado o Edital n. 83/2019, na edição de 21/08/2019, do DEJERS. Não houve impugnação às contas prestadas.
A unidade técnica (fls. 34/35) não identificou irregularidades nem movimento financeiro da agremiação municipal.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 37/37v).
Relatei sucintamente.
Decido.
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ISTO POSTO, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão provisório municipal do PDT – Partido Democrático Trabalhista (12), do
município de Imbé/RS, referente ao exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 22 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 187/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 61-61.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Pleito 2018 - PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PL - PARTIDO LIBERAL TD (22) (ADV(S) JOÃO RICARDO PINTO COSTA-OAB 33525)
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO SCHARDOZIN JACOBI E DESIREE SEIDENKRANZ (ADV(S) JOÃO RICARDO PINTO COSTA-OAB 33525)
Trata-se de analisar o pedido de regularização das contas do órgão municipal do PL – Partido Liberal (22), antigo PR – Partido da República,
do município de Tramandaí/ RS, relativas ao pleito de 2018.
O órgão provisório municipal do PL – Partido Liberal (22), antigo PR – Partido da República, esteve ativo no período eleitoral (fl. 03). Ademais,
a agremiação estadual participou do segundo turno do pleito, compondo chapa de coligação.
Em que pese a previsão legal disciplinada na letra “d”, II, do art. 48, da Resolução TSE n. 23.575/2018, a agremiação omitiu-se na prestação
de contas da campanha, as quais foram julgadas não prestadas nos termos da sentença proferida nos autos do processo PC 17704.2018.6.21.0110, protocolo n. 59.759/2018 e transitada em julgado em 08/07/2019.
A agremiação teve seu registro suspenso no SGIP – Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária, bem como o impedimento do
repasse do Fundo Partidário, nos termos dos ofícios endereçados aos órgãos de direção estadual e nacional.
Em 07/03/2019, o órgão partidário municipal requereu a regularização da omissão de contas (fls.02/26), estando representada, bem como seus
responsáveis, por defensor constituído (fls. 07/09).
Publicado edital (fls. 23), não houve impugnações.
A unidade técnica emitiu relatório de exame das contas partidária (fls. 41/41v), na qual foram identificadas irregularidades.
Intimada a agremiação e seus responsáveis, para manifestação, mediante a nota de expediente n. 152/2019 (fls. 46), não houve
manifestação..
Foi emitido parecer conclusivo às fls. 48.
O Ministério Público manifestou-se (fls. 50) pela não regularização das contas de campanha.
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como não regularizadas as contas do órgão provisório municipal do PL – Partido Liberal (22), antigo PR – Partido da República
(22), do município de Tramandaí/ RS, relativas ao pleito de 2018.
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão no sistema SICO; e b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com
cópia da presente decisão, para o fim de impedir os repasses do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes, enquanto perdurar a
omissão.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 22 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 188/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-91.2019.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cidreira
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PODE - PODEMOS- CIDREIRA (ADV(S) MARGOT ZANETE ELIAS GOMES-OAB 22088)
RESPONSÁVEL(S) : FREDERICO CARLOS BLESSMANN GARCIA E JORGE LUIZ FLEHR DE AZEVEDO (ADV(S) MARGOT ZANETE
ELIAS GOMES-OAB 22088)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do órgão provisório municipal do PODEMOS (19), do município de Cidreira/RS, referente
ao exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018 (fls. 02/06).
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 03/05).
Foi publicado o Edital n. 71/2019, na edição de 09/07/2019, do DEJERS. Não houve impugnação às contas prestadas.
A unidade técnica (fls. 24) não identificou irregularidades nem movimento financeiro da agremiação municipal.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 31/31vv).
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão provisório municipal do PODEMOS (19), do município de Cidreira/RS,
referente ao exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
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Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 22 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 189/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-17.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Cidreira
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (45) - CD (ADV(S) DÉCIO ITIBERÊ GOMES DE OLIVEIRA-OAB
12725)
RESPONSÁVEL(S) : DÉCIO ITIBERÊ GOMES DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) (ADV(S) DÉCIO ITIBERE GOMES DE OLIVEIRA-OAB 12725),
ELIMAR TOMAZ PACHECO (TESOUREIRO) (ADV(S) DÉCIO ITIBERÊ GOMES DE OLIVEIRA-OAB 12725)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do órgão provisório municipal do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira (45),
do município de Cidreira/RS, referente ao exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018 (fls. 03/07).
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 04/06).
Foi publicado o Edital n. 66/2019, na edição de 17/06/2019, do DEJERS. Não houve impugnação às contas prestadas.
A unidade técnica (fls. 36/36v) não identificou irregularidades nem movimento financeiro da agremiação municipal.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 38/38v).
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão provisório municipal do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
(45), do município de Cidreira/RS, referente ao exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 22 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 190/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 47-77.2019.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Balneário Pinhal
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : DEM - DEMOCRATAS (25) - BALNEÁRIO PINHAL (ADV(S) LARSON GABRIEL LUBINI BERNER-OAB 111118)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO DOS SANTOS E CARLOS TADEU FERREIRA (ADV(S) LARSON GABRIEL LUBINI BERNER-OAB 111118)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do órgão definitivo municipal do DEM – democratas (25), do município de Balneário
Pinhal/RS, referente ao exercício de 2016.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2016 (fls. 02/06)..
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 03/05).
Foi publicado o Edital n. 63/2019, na edição de 13.06.2019, do DEJERS. Não houve impugnação às contas prestadas.
A unidade técnica (fls. 44/44v) identificou movimentação financeira. Intimada, a agremiação manifestou-se às fls. 28/43.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 47).
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como apresentadas e regularizadas as contas do órgão definitivo municipal do DEM – democratas (25), do município de
Balneário Pinhal/RS, referente ao exercício de 2016.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, 1. registre-se no sistema SICO; 2. Oficie-se à Presidência do TRE/RS para que proceda o levantamento da pena de
suspensão no Sistema SGIP; e 3) Comuniquem-se aos órgão de direção estadual e nacional, de que a agremiação encontra-se apta a
receber, novamente, as cotas do Fundo Partidário, tão somente em relação a esta prestação de contas.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 22 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 191/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-40.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cidreira
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (15) CIDREIRA (ADV(S) LUZIELE CARDOSO BUENO ROCHA-OAB
73027)
RESPONSÁVEL(S) : MILTON TERRA BUENO (PRESIDENTE) E MATEUS WILLIAN GUSTAFSON MACHADO (TESOUREIRO) (ADV(S)
LUZIELE CARDOSO BUENO ROCHA-OAB 73027)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do órgão definitivo municipal do MDB – Movimento Democrático Brasileiro (15), do
município de Cidreira/RS, referente ao exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, em 31/05/2019, fora do prazo legal.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 03/05).
Foi publicado o Edital n. 056/2019, na edição de 04/06/2019, do DEJERS.
Os prazos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Resolução TSE n. 23.546/2017, transcorreram sem que houvessem impugnações.
Após o exame preliminar (fls. 42), foram identificadas falta de peças essenciais elencadas no art. 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017. A
agremiação foi intimada através da nota de expediente n. 100/2019, para apresentação das peças faltantes.
A unidade técnica manifestou-se (fls. 42) pela não prestação de contas, em razão do não atendimento da intimação para regularização.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se em 31/07/2019 (fls. 44), propugnando pela não prestação das contas.
Face as manifestações de fls. 42 e 44, foi oportunizado prazo para apresentação de defesa pelo ente partidário, nos termos da nota de
expediente n. 144/2019, no prazo de 15 (quinze) dias.
A agremiação partidária manifestou-se em 02/09/2019, juntando os documentos que haviam sido apontados como faltantes no exame de fls.
42.
Foi emitido novo parecer pela unidade técnica (fls. 101/101v), sem identificar irregularidades.
O Ministério Público Eleitoral (fls. 103/103v) manifestou-se pela aprovação das contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão definitivo municipal do MDB – Movimento Democrático Brasileiro (15), do
município de Cidreira/RS, referente ao exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Restituam-se à agremiação partidária, se e quando requeridos, os Livros Diário e Razão e, já estando o presente feito arquivado, desarquivese, proceda-se a entrega e junte-se o respectivo termo de entrega e arquive-se novamente
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO.
Ao final, arquive-se.
Tramandaí, 22 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 192/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 42-55.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS (regularização)
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (13) (ADV(S) ÉDER DOS SANTOS BORBA-OAB 111727)
RESPONSÁVEL(S) : ROSICLER HERMES (PRESIDENTE - 24.06.2017 A 23.06.2019), CLAUDIO PORTO (PRESIDENTE - 10.12.2013 A
23.06.2017), JORGE GOMES DA SILVA (TESOUREIRO - 10.12.2013 A 23.06.2017) E ANIBAL CÂNDIDO DE OLIVEIRA DA SILVA
(TESOUREIRO - 24.06.2017 A 23.06.2019) (ADV(S) ÉDER DOS SANTOS BORBA-OAB 111727)
Trata-se da análise do pedido de regularização das contas partidária do diretório municipal do PT – Partido dos Trabalhadores (13), do
município de Tramandaí/RS, referente ao exercício de 2017.
A agremiação partidária apresentou o pedido de regularização das contas relativas ao exercício financeiro de 2017, em 25/04/2019, haja vista
as contas relativas ao exercício terem sido julgadas não prestadas.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 04/05 e 81).
Foi publicado o Edital n. 51/2019, na edição de 23/05/2019, do DEJERS.
Os prazos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Resolução TSE n. 23.546/2017, transcorreram sem que houvessem impugnações.
O exame preliminar (fls. 62/62v) apontou a ausência de peças necessárias.
Intimado, o partido manifestou-se às fls. 75/98
A unidade Técnica emitiu Parecer Conclusivo (fls. 99/99v), sem identificar irregularidades ou impropriedades.
O Ministério Público manifestou-se (fls. 101/101v), propugnando pela aprovação das contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como prestadas e regularizadas as contas do diretório municipal do PT – Partido dos Trabalhadores (13), do município de
Tramandaí/RS, referente ao exercício de 2017..
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Restituam-se à agremiação partidária, se e quando requeridos, os Livros Diário e Razão e, já estando o presente feito arquivado, desarquivese, proceda-se a entrega e junte-se o respectivo termo de entrega e arquive-se novamente
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Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO.
Intimem-se os órgãos de direção estadual e nacional de que a agremiação econtra-se, tão somente quanto a esta prestação de contas, apta a
receber novamente o repasse das cotas do fundo partidário.
Oficie-se à Presidência do Egrégio TRE/RS, com vistas ao levantamento da suspensão do registro da agremiação no SGIP.
A final, arquive-se.
Tramandaí, 22 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 193/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 168-42.2018.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (15) (ADV(S) LUZIELE CARDOSO BUENO ROCHA-OAB 73027)
RESPONSÁVEL(S) : MILTON TERRA BUENO E MATEUS WILLIAN GUSTAFSON MACHADO (ADV(S) LUZIELE CARDOSO BUENO
ROCHA-OAB 73027)
Trata-se de analisar as contas do órgão municipal do MDB – Movimento democrático Brasileiro (15), do município de Cidreira/ RS, relativas ao
pleito de 2018.
O órgão municipal do MDB – Movimento democrático Brasileiro (15), esteve ativo no período eleitoral até 27/08/2018 (fl. 03). Ademais, a grei
partidária estadual compôs coligação no segundo turno.
A obrigatoriedade de prestação de contas de campanha pelos órgãos de direção municipal, encontra previsão legal na letra “d”, II, do art. 48,
da Resolução TSE n. 23.575/2018.
As contas foram apresentadas em 28/12/2018 (fls. 13/43).
Publicado edital, não houve impugnações.
Submetidas ao exame técnico preliminar (fls. 58/59), foram apontadas irregularidades nas contas.
O partido e seus responsáveis foram intimados a manifestarem-se através da Nota de Expediente n. 050/2019 (fl. 64).
A agremiação manifestou-se às fls. 66/68.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (fls. 76/76v) pela não prestação e o Ministério Público Eleitoral, igualmente, manifestou-se pela
não prestação (fls. 78/78v).
O partido manifestou-se quanto ao parecer conclusivo às fls. 84/98.
A unidade técnica e o MPE reiteraram suas manifestações às fls. 99 e 102, respectivamente.
Em sua defesa, o órgão de direção municipal manifestou-se às fls. 111/133 e, em vista dela, a análise dos documentos juntados levou a
unidade técnica a rever seu parecer e propugnar pela aprovação das contas, no que foi secundada pelo Ministério Público Eleitoral (fls.
137/138)
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do órgão municipal do MDB – Movimento democrático Brasileiro (15), do município de
Cidreira/ RS, relativas ao pleito de 2018.
Em transitando em julgado, registre-se a presente decisão no sistema SICO.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Ao final, arquive-se.
Tramandaí, 22 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 194/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-13.2018.6.21.0110
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Balneário Pinhal
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (12) (ADV(S) ANDRÉ DA CUNHA-OAB 59640)
RESPONSÁVEL(S) : GILMAR JOÃO DA SILVA (PRESIDENTE) E ANTONIO SOARES GABECH (TESOUREIRO) (ADV(S) ANDRÉ DA
CUNHA-OAB 59640)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do diretório municipal do PDT – Partido Democrático Trabalhista (12), do município de
Balneário Pinhal/RS, referente ao exercício de 2017.
A agremiação partidária apresentou as contas do exercício financeiro em 03.07.2018 (fls. 14/54), fora do prazo legal e após ter sido notificada
(fls. 03/04).
O órgão definitivo de direção municipal, e seus responsáveis financeiros, estão formalmente representados por defensor constituído (fls.
15/17).
Não houve impugnação às contas prestadas (fls. 67).
A unidade técnica identificou ausência dos Livro Diário e, intimada, apresentou a peça faltante (fls. 65).
O Ministério Público Eleitoral requereu carga dos autos (fls. 66), com vistas a instruir o procedimento AT 00915.00301/2018.
Requerido pelo MPE, foram juntados os documentos de fls. 70/77, assim como prestada (fls. 80). a informação requerida.
Procedido o exame das contas (fls. 91/91v), foi aberto prazo para manifestação das partes (fls. 96). Não houve manifestação.
O parecer conclusivo (fls. 101/102) reiterou as irregularidades apontadas na análise das contas e destacou o valor apontado como irregular.
Aberto prazo ao partido (fls. 107/110) para apresentação de defesa no prazo legal, houve manifestação às fls. 113/129.
Instada a manifestar-se, a unidade técnica emitiu manifestação às fls. 130/130v.
A grei partidária, intimada às fls. 133, deixou de apresentar suas alegações finais e o Ministério Público Eleitoral, reiterou o parecer de fls. 105.
Relatei sucintamente.
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Decido.
Isto posto, com base na alínea “a”, inciso III, do art. 46, da Resolução TSE n. 23.464/2015, julgo DESAPROVADAS as contas do diretório
municipal do PDT – Partido Democrático Trabalhista (12), do município de Balneário Pinhal/RS, referente ao exercício de 2017.
Condeno a agremiação partidária ao recolhimento ao erário da importância de R$ 1.422,00 (hum mil, quatrocentos e vinte e dois reais),
apontada como de origem não identificada, acrescida da multa de 20% (art. 49, Resolução TSE n. 23.464/2015), bem como 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).
Restituam-se à agremiação partidária, se e quando requeridos, os Livros Diário e Razão e, já estando o presente feito arquivado, desarquivese, proceda-se a entrega e junte-se o respectivo termo de entrega e arquive-se novamente.
Em transitando em julgado: a) registre-se a presente decisão nos sistemas SICO; b) expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com
cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes; c) à intimação do órgão
partidário e de seus responsáveis financeiros para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos
valores irregulares, sob pena da sua inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin); d)
intimar o órgão partidário hierarquicamente superior 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 desta
resolução; 2. destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; 3. junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de
Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou 4. 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 e e) Transcorrido o prazo antes fixado sem
que tenham sido recolhidos os valores devidos, o Cartório Eleitoral encaminhará os autos à Advocacia-Geral da União, para que promova as
medidas cabíveis visando à execução do título judicial, mediante a apresentação de petição de cumprimento de sentença nos próprios autos.
Após, arquive-se.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ao final, arquive-se.
Tramandaí, 22 de outubro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE

111ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 27-83.2019.6.21.0111
Requerimento
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
REQUERENTE(S) : PODEMOS - PODE (PORTO ALEGRE) (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72.085)
REQUERIDO(S) : 111ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido Podemos - Pode.
No curso do processo, conforme exame das informações disponibilizadas pelo partido, documentos de fl.09, não foram detectadas quaisquer
irregularidades, impondo-se a aprovação das contas.
Nesses termos, acolho o parecer final do Ministério Público, fl.14-15, para declarar aprovadas as contas do Partido Podemos, relativas ao
pleito eleitoral de 2014.
Diligências legais.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 25-16.2019.6.21.0111
Requerimento - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
REQUERENTE(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (PORTO ALEGRE) (ADV(S) LUIZ CARLOS REPISO RIELA-OAB 28347)
REQUERIDO(S) : 111ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido Social Cristão, PSC.
No curso do processo, conforme exame das informações disponibilizadas pelo partido, documentos de fl.17, não foram detectadas quaisquer
irregularidades, impondo-se a aprovação das contas.
Nesses termos, acolho o parecer final do Ministério Público, fl.23, para declarar aprovadas as contas do Partido Social Cristão, relativas ao
pleito eleitoral de 2018.
Diligências legais.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-94.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482)
RESPONSÁVEL(S) : MÁRCIO PEREIRA CABRAL, BRUNA LIÉGE DA SILVA RODRIGUES E LUIS RODRIGO GOULART
Vistos.
Trata-se de ação de prestação de contas relativas às eleições de 2018.
Devidamente intimado, o Partido Comunista do Brasil deixou transcorrer o prazo para se manifestar, conforme certificado a fl.38.
O Ministério Público opina pela aplicação das sanções legais (fl.42).
É o sucinto relato.
Passo a decidir.
A omissão quanto à prestação de contas impõe sanção prevista no artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
Isso posto, julgo não prestadas as contas do Partido Comunista do Brasil, aplicando-lhe a penalidade de perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário.
Diligências legais.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 43/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 39-39.2015.6.21.0111
REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
REPRESENTANTE(S) : MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S) : PAULO CASANOVA
Vistos.
O Ministério Público ofereceu representação eleitoral em face de Paulo Casanova, imputando-lhe a prática de financiamento privado de
campanha eleitoral em desrespeito aos limites legais. Narra a peça acusatória que o representado teria doado valores acima do limite legal por
ocasião das eleições de 2014.
Instruído o feito, ao final sobreveio parecer do Ministério Público opinando pela improcedência da ação, fl.177 e verso.
Relatei sucintamente.
Decido.
Conforme entendimento do Ministério Público, no caso em tela, a conduta do representado se enquadra na exceção prevista no artigo 23, § 7º,
da Lei 9.504/97.
Sendo assim, a apuração dos fatos conduz à conclusão de que não houve excesso ao limite legal relativo à doação privada para campanha
eleitoral.
Isso posto, julgo improcedente a ação.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 44/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-28.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOLIDARIEDADE (ADV(S) LUIZ FERNANDO COIMBRA ALBINO-OAB 52671)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO AVENCURT MACHADO E JOSÉ AMÉRICO CORDEIRO
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido Solidariedade.
No curso do processo, conforme exame das informações disponibilizadas pelo partido, documentos de fl.41, não foram detectadas quaisquer
irregularidades, impondo-se a aprovação das contas.
Nesses termos, acolho o parecer final do Ministério Público, fl.44-45, para declarar aprovadas as contas do Partido Solidariedade, relativas ao
pleito eleitoral de 2018.
Diligências legais.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA - Juiz Eleitoral da 111ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-35.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) CAETANO CUERVO LO PUMO-OAB 51723, EVERSON ALVES
DOS SANTOS-OAB 104318 E FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER-OAB 48799)
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL CASTILHOS FURTADO, FERNANDA MACHADO INÁCIO E NEIVA MARIA DALCHIAVON
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB.
No curso do processo, conforme exame das informações disponibilizadas pelo partido, documentos de fl.83, não foram detectadas quaisquer
irregularidades, impondo-se a aprovação das contas.
Nesses termos, acolho o parecer final do Ministério Público, fl.91-92, para declarar aprovadas as contas do Partido da Social Democracia
Brasileira, relativas ao pleito eleitoral de 2018.
Diligências legais.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 46/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-27.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055)
RESPONSÁVEL(S) : GILSOMAR DA SILVA, LUCIANO VIEIRA BATISTA E JONATA PACE
Vistos.
Trata-se de ação de prestação de contas relativas às eleições de 2018.
Devidamente intimado, o Partido Popular Socialista deixou transcorrer o prazo para se manifestar, conforme certificado a fl.106.
O Ministério Público opina pela aplicação das sanções legais (fl.110).
É o sucinto relato.
Passo a decidir.
A omissão quanto à prestação de contas impõe sanção prevista no artigo 83, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
Isso posto, julgo não prestadas as contas do Partido Popular Socialista, aplicando-lhe a penalidade de perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário.
Diligências legais.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 47/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-42.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482 E RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72085)
RESPONSÁVEL(S) : HERMES TEIXEIRA DA ROSA, ROSA TERESINHA CHERINI E DIMAS JOSÉ REGINATTI
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido Liberal, PL (à época denominado Partido da República, PR).
No curso do processo, conforme exame das informações disponibilizadas pelo partido, documentos de fl.35, não foram detectadas quaisquer
irregularidades, impondo-se a aprovação das contas.
Nesses termos, acolho o parecer final do Ministério Público, fl.38, para declarar aprovadas as contas do Partido Liberal, relativas ao pleito
eleitoral de 2018.
Diligências legais.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 48/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-64.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MATEUS VIEGAS SCHÖNHOFEN-OAB 68427)
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RESPONSÁVEL(S) : LUIZ FERNANDO SALVATORI ZACHIA, NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD E ROBERTO LUIZ DA LUZ
BERTONCINI
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB.
No curso do processo, conforme exame das informações disponibilizadas pelo partido, documentos de fl.37, não foram detectadas quaisquer
irregularidades, impondo-se a aprovação das contas.
Nesses termos, acolho o parecer final do Ministério Público, fl.40, para declarar aprovadas as contas do Partido Movimento Democrático
Brasileiro, MDB, relativas ao pleito eleitoral de 2018.
Diligências legais.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 49/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 56-75.2015.6.21.0111
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : FLAVIO PERCIO ZACHER (ADV(S) SABRINA PICCOLI MARQUES-OAB 53725)
R.h.
Cumpra-se a decisão de fls. 157.
Diligências legais.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 50/2019 - 111 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-65.2018.6.21.0111
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: ROBERTO ARRIADA LOREA
PARTIDO(S) : PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE
RESPONSÁVEL(S) : DIEGO HAMESTER, MARTA TOLENTINO E ADRIANA DE CARVALHO JUSTO
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do Partido Rede Sustentabilidade.
No curso do processo, conforme exame das informações disponibilizadas pelo partido, documentos de fl.19-24, não foram detectadas
quaisquer irregularidades, impondo-se a aprovação das contas.
Nesses termos, acolho o parecer final do Ministério Público, fl.28-29, para declarar aprovadas as contas do Partido Rede Sustentabilidade,
relativas ao pleito eleitoral de 2018.
Diligências legais.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019
ROBERTO ARRIADA LOREA
Juiz Eleitoral da 111ª ZE

113ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 113ZE/RS
Processo: PC - 28410 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - DEM ELEIÇÕES 2016
Juiz Eleitoral: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Procedência: Porto Alegre
Número Único: 284-10.2016.6.21.0113
Candidato(s) : FARID GERMANO FILHO (Adv(s) THIAGO LUIS AGOSTINI-OAB 66270 e TierryLuciano Martins Lopes-OAB 66047)
Exequente(s): UNIÃO (Advocacia-Geral da União)
Partido(s) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
Vistos.
1. Não há como atender o pedido do representante legal do candidato em razão do trânsito em julgado da sentença. Os atos processuais
foram devidamente publicizados pelas Notas de Expedientes publicadas no DEJERS (Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS), contando
com os advogados do candidato devidamente expressos nas intimações. As Notas de Expedientes inclusive podem ser localizadas no
DEJERS, na página do TRE/RS na Internet: NE n. 645/2017, na edição do dia 07/11/2017; NE n. 747/2017, na edição do dia 28/11/2017; NE n.
052/2018, sentença, na edição do dia 24/01/2018; NE n. 049/2018, na edição do dia 21/02/2018. Intime-se o advogado.
2. A Advocacia-Geral da União peticionou nos autos requerendo instauração de cumprimento de sentença em face do candidato FARID
GERMANO FILHO, que teve suas contas julgadas desaprovadas, cominado com determinação de ressarcimento ao Tesouro Nacional.
Reconheço a pretensão executiva, pois satisfeitos os requisitos legais. Atualize-se a autuação para adicionar a União como exequente.
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2. Intime-se o candidato para efetuar o pagamento no valor de R$ 41.923,29 (quarenta e um mil reais, novecentos e vinte e três reais e vinte e
nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-se o executado que, caso não seja efetuado o pagamento no prazo designado, ao
montante da condenação será acrescido multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento).
3. Com relação ao ofício n. 00017/2019/CORAT-ELEI/PRU4R/PGU/AGU, encaminhado ao Cartório juntamente ao pedido executivo, cumpre
esclarecer que a inscrição de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN), referida
no art. 60, I “b” da Resolução TSE n. 23.464/2015, restringe-se aos partidos políticos que tenham sido condenados ao ressarcimento do
Tesouro Nacional em sede de julgamento de contas anuais. A prestação de contas de campanha da Eleição 2016 foi disciplinada pela
Resolução TSE n. 23.463/2015, a qual não faz menção à inscrição de candidato devedor no referido Cadastro. Assim, INDEFIRO o pedido de
inscrição do candidato FARID GERMANO FILHO no CADIN por falta de amparo legal para a medida. Intime-se a União.
4. Diligências legais.
Porto Alegre, 11 de outubro de 2019.
RUTE DOS SANTOS ROSSATO,
Juíza Eleitoral

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 100/2019 - 131ª ZE
PROCESSO CLASSE: PET - 53-21.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Araricá
JUIZ ELEITORAL: FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) LUIZ ANTONIO BRUNORI-OAB 24978)
RESPONSÁVEL(S) : ISONARA CONCEIÇÃO DA VARA E PATRICIA RÖHSLER DOMINGOS (ADV(S) LUIZ ANTONIO BRUNORI-OAB
24978)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se da regularização de prestação de contas julgadas não prestadas, do DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do MUNICÍPIO DE ARARICÁ/RS, referentes ao exercício financeiro de 2016,por meio de
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINACEIRA no período, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da
Constituição Federal e artigo 28 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, que regulamenta o disposto no Título III Das Finanças e Contabilidade
dos Partidos da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995.
A agremiação partidária e seus representantes legais encontram-se devidamente representada por advogado, com procurações juntadas aos
autos.
Determinada a autuação na classe PET, foi publicado no DEJERS o Edital nº 42, folha 19, com transcurso de prazo em 23/08/2019, sem
qualquer manifestação.
Juntado relatório identificando a ausência de conta bancária e/ou movimentação, retirado em sistema próprio da Justiça Eleitoral, na forma do
art. 45 inc II RES.23.464/15.
Certificado pelo cartório informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a ausência de eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário; de informações referentes a emissão de recibo de doação e
recebimento de recursos do fundo partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificadas nos termos do art. 45 III da Res. 23.464/15.
A Unidade Técnica designada, responsável pelo exame das contas, manifestou-se nos autos em Parecer Técnico Conclusivo em fl. nº 26, pela
intempestividade ao prazo de entrega da documentação, pela impropriedade alicerçada na forma de apresentação em desacordo com a norma
expressa, não identificando outras falhas no cumprimento das normas legais; opinando, ao final, pela não apresentação das contas (fl.27).
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo levantamento da restrição aposta no sistema, referente ao exercício de 2016, a
fim de o partido regularizar o seu cadastro, nos termos da Resolução nº 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da
prestação de contas, sem prejuízo aos atos já concluídos. Sendo a análise de mérito realizada de acordo com a Resolução TSE n.
23.464/2015.
Ocorre que para fins de regularização da situação do diretório municipal e do afastamento das sanções decorrentes da não prestação das
contas, é imperiosa a análise da existência de irregularidades ou impropriedades quanto à aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou
quanto ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas, haja vista a necessidade de devolução de tais valores
irregulares ao Erário, consoante o disposto no art. 59, § 2º, da Resolução do TSE n. 23.546/2017.
Em análise do relatório Extrato Bancário, constata-se a ausência de conta bancária e, consequentemente, movimentação financeira,
inexistindo irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela Resolução TSE nº 23.464/2015.
Assim, não há constatação de qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada
ou de fontes vedadas.
Por consequência, é cabível a regularização pleiteada.
III- DECIDO
Ante todo o exposto, tenho por regularizada a situação de inadimplência, com o objetivo exclusivo para suspender as consequências previstas
nos termos do art. 46, inciso IV, “a”. da Res. TSE nº 23.464/2015, para a DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – ARARICÁ/RS.
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Outrossim, estando regular a situação do partido referente aos demais exercícios financeiros, DETERMINO o levantamento da suspensão
quanto ao recebimento das verbas do Fundo Partidário imposto como sanção à agremiação partidária, caso regularmente prestadas as contas
de todos os exercícios anteriores.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se aos diretórios estadual e nacional da agremiação.
Sapiranga, 18 de outubro de 2019
FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 101/2019 - 131ª ZE
PROCESSO CLASSE: PET - 54-06.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Araricá
JUIZ ELEITORAL: FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) LUIZ ANTONIO BRUNORI-OAB 24978).
RESPONSÁVEL(S) : ISONARA CONCEIÇÃO DA VARA E PATRICIA RÖHSLER DOMINGOS (ADV(S) LUIZ ANTONIO BRUNORI-OAB
24978).
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se da regularização de prestação de contas julgadas não prestadas, do DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do MUNICÍPIO DE ARARICÁ/RS, referentes ao exercício financeiro de 2017, por meio de
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINACEIRA no período, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da
Constituição Federal e artigo 28 3º da Resolução TSE nº 23.464/2015, que regulamenta o disposto no Título III Das Finanças e Contabilidade
dos Partidos da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995.
A agremiação partidária e seus representantes legais encontram-se devidamente representada por advogado, com procurações juntadas aos
autos.
Determinada a autuação na classe PET, foi publicado no DEJERS o Edital nº 41, folha 19, com transcurso de prazo em 23/08/2019, sem
qualquer manifestação.
Juntado relatório identificando a conta bancária, não existindo movimentação financeira, retirado em sistema próprio da Justiça Eleitoral, na
forma do art. 45 inc II RES.23.464/15.
Certificado pelo cartório informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a ausência de eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário; de informações referentes a emissão de recibo de doação e
recebimento de recursos do fundo partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificadas nos termos do art. 45 III da Res. 23.464/15.
A Unidade Técnica designada, responsável pelo exame das contas, manifestou-se nos autos em Parecer Técnico Conclusivo em fl. nº 26, pela
intempestividade ao prazo de entrega da documentação, pela impropriedade alicerçada na forma de apresentação em desacordo com a norma
expressa, não identificando outras falhas no cumprimento das normas legais; opinando, ao final, pela não apresentação das contas (fl.26;
verso).
Conferida vista ao Ministério Público Eleitoral, este opinou pelo levantamento da restrição aposta no sistema, referente ao exercício de 2017,a
fim de o partido regularizar o seu cadastro, nos termos da Resolução nº 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, cabe referir que, em 27/12/2017, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE n. 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, no que couber, o qual regulamenta a tramitação da
prestação de contas, sem prejuízo aos atos já concluídos, sendo a análise de mérito realizada de acordo com a Resolução TSE n.
23.464/2015.
Ocorre que para fins de regularização da situação do diretório municipal e do afastamento das sanções decorrentes da não prestação das
contas, é imperiosa a análise da existência de irregularidades ou impropriedades quanto à aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou
quanto ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas, haja vista a necessidade de devolução de tais valores
irregulares ao Erário, consoante o disposto no art. 59, § 2º, da Resolução do TSE n. 23.546/2017.
Em análise do relatório Extrato Bancário, constata-se a conta bancária, porém sem apresentar movimentação financeira, inexistindo
irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela Resolução TSE nº 23.464/2015.
Assim, não há constatação de qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada
ou de fontes vedadas.
Por consequência, cabível a regularização pleiteada.
III- DECIDO
Ante todo o exposto, tenho por regularizada a situação de inadimplência, com o objetivo exclusivo para suspender as consequências previstas
na art. 46 IV da Res. 23.464/15 e art. 42 da RES TSE 23.465/2015 para o(a)DIREÇÃO MUNICIPAL / COMISSÃO PROVISÓRIA do PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB – ARARICÁ/RS exercício 2017
Estando regular a situação do partido referente aos demais exercícios financeiros, DETERMINO o levantamento da suspensão quanto ao
recebimento das verbas do Fundo Partidário imposto como sanção à agremiação partidária, caso regularmente prestadas as contas de todos
os exercícios anteriores.
DETERMINO, ainda, o levantamento do registro ou a notação da suspensão do Registro do órgão municipal.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se aos diretórios estadual, nacional e Comunique-se o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul acerca do decisório.
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Sapiranga, 18 de outubro de 2019
FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
Juiz Eleitoral da 131ª ZE

137ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 026/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-44.2019.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DELLA LATTA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FULVIO PESSINI-OAB 60242)
RESPONSÁVEL(S) : BRUNO FACHINI E RAFAEL MAZOTTI (ADV(S) FULVIO PESSINI-OAB 60242)
Vistos.
Acolho a promoção do MPE.
Defiro o prazo de 20 (vinte) dias para que o partido se manifeste sobre o parecer conclusivo de fls. 138/139, e demais documentos que
compõe a prestação de contas.
No mesmo prazo poderá o partido requerer a juntada de documentos ou demais provas, se entender conveniente.
São Marcos, 23 de outubro de 2019
ANA PAULA DELLA LATTA
Juíza Eleitoral da 137ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 027/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 14-06.2019.6.21.0137
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DELLA LATTA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL (adv(s) FABIO RENATO DE MEDEIROS-OAB 31629)
RESPONSÁVEL(S) : JUAREZ BOFF E FABIO RENATO DE MEDEIROS (adv(s) FABIO RENATO DE MEDEIROS-OAB 31629)
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 apresentada pelo Partido Social Liberal – PSL de São Marcos/RS.
O partido apresentou a contas sem movimentação financeira, conforme § 3º do art. 28 da Res. TSE 23.546/2017.
Publicado o edital no DEJERS (fl. 19), não houve impugnações.
A serventia exarou parecer a fls. 39 dos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas apresentadas (fl. 49).
É o relatório. Decido.
Conforme verifica-se nos autos, não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido. Constata-se também que inexistiu a emissão
de recibos de doação bem como de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Em que pese a ausência de extratos bancários com a movimentação financeira ou ausência dela, mas considerando a inexistência de
impugnação e pareceres favoráveis da análise técnica e do MPE, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea “a” da Resolução TSE n.º 23.546/17,
declaro as contas prestadas e aprovadas as contas do exercício 2018 do Partido Social Liberal do município de São Marcos.
ISTO POSTO, na Ação de Prestação de Contas Anual 2018, tombada sob o número 14-06.2019.6.21.0137, do Partido Social Liberal, sediado
no município de São Marcos é para DECLARAR REGULARES as contas e levantar a suspensão do recebimento das quotas do fundo
partidário referentes a não prestação de contas do exercício 2018.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
São Marcos, 23 de outubro de 2019
ANA PAULA DELLA LATTA
Juíza Eleitoral da 137ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2019 - 137 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-21.2019.6.21.0137
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: São Marcos
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA DELLA LATTA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) CRISTINA LORANDI-OAB 57503)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ AIRTON MULLER E IARA MULLER (ADV(S) CRISTINA LORANDI-OAB 57503)
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB de São Marcos/RS.
O partido apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, conforme § 3º do art. 28 da Res. TSE 23.546/2017 (fl. 09).
Publicado o edital no DEJERS (fl. 19), não houve impugnações.
A serventia exarou parecer a fls. 32 dos autos.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela aprovação das contas apresentadas (fl. 34).
É o relatório. Decido.
Conforme verifica-se nos autos, não houve impugnação à declaração apresentada pelo partido. Constata-se também que inexistiu a emissão
de recibos de doação bem como de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
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Em que pese a ausência de extratos bancários com a movimentação financeira ou ausência dela, mas considerando a inexistência de
impugnação e pareceres favoráveis da análise técnica e do MPE, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea “a” da Resolução TSE n.º 23.546/17,
declaro as contas prestadas e aprovadas as contas do exercício 2018 do Partido Socialista Brasileiro do município de São Marcos.
ISTO POSTO, na Ação de Prestação de Contas Anual 2018, tombada sob o número 13-21.2019.6.21.0137, do Partido Socialista Brasileiro,
sediado no município de São Marcos é para APROVAR as contas.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, arquive-se.
São Marcos, 23 de outubro de 2019
ANA PAULA DELLA LATTA
Juíza Eleitoral da 137ª ZE

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-73.2019.6.21.0142
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Hulha Negra
JUIZ ELEITORAL: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
RESPONSÁVEL(S) : WAGNER TAVARES DA SILVA, JANICE SILVA DA SILVEIRA E MARCO IGOR BALLEJO CANTO (ADV(S) ELTON
CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
Visto.
Não havendo pedido de produção de provas, intimem-se as partes para que, querendo, apresentem alegações finais no prazo comum de três
dias, nos termos do art. 40 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Ato contínuo, proceda-se à análise da manifestação.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Bagé, 23 de outubro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

148ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 158/2019 - 148 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-51.2019.6.21.0148
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : ALAN CARLOS FESTUGATTO E OSVALDINO FUZINATTO (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos.
Considerando o parecer conclusivo pela desaprovação das contas, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis para que
ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e
demonstrando a sua relevância para o processo, conforme prevê o art. 38 da Resolução 23.546/2017.
Diligências legais.
Erechim, 21 de outubro de 2019
ALEXANDRE KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 148ª ZE

151ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 021/2019 - 151ª ZE/RS
A Excelentíssima Senhora UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ, Juíza Eleitoral da 151ª Zona – Barra do Ribeiro, de acordo com a
Listagem de Eliminação de Documentos SEI n. 0170064, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme despacho
SEI n. 0170469, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, o Cartório Eleitoral da 151ª Zona – Barra do Ribeiro eliminará os
documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Barra do Ribeiro, 21 de outubro de 2019.
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UDA ROBERTA DOEDERLEIN SCHWARTZ,
Juíza Eleitoral da 151ª Zona/RS.

165ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 56/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 77-78.2018.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Omissão na prestação das contas.
PROCEDÊNCIA: Vale Real
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABAHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : DARI FLACH E DOUGLAS BERWANGER
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de feito autuado com informação (fl. 2) de omissão na prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Vale
Real/RS referente ao exercício 2017.
Em atenção a determinação da fl. 2, verso, o partido e responsáveis foram devidamente notificados (fl. 4, in fine; fl. 6, verso; e fl. 14),
protocolizando-se a petição da fl. 15 e a declaração da ausência de movimentação de recursos da fl. 16.
Expedida a manifestação técnica da fl. 17, determinou o juízo (fl. 21), após pronunciamento do MPE (fl. 19), a intimação do partido e
responsáveis para cumprimento de diligências em 20 dias.
Certificado, à fl. 34, o transcurso in albis do prazo, foi declarada a revelia do partido e responsáveis, consoante decisão da fl. 34, verso.
Com parecer conclusivo (fl. 35) pela não prestação e manifestação final do MPE (fl. 36) nesse mesmo sentido, os autos vieram conclusos para
julgamento.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Não bastasse o fato de a declaração de ausência de movimentação de recursos da fl. 16 aludir ao exercício 2016 (quando o feito trata do
exercício 2017), o referido documento foi preenchido sem a utilização do Sistema de Prestação de Contas Anual da Justiça Eleitoral, tendo o
partido e responsáveis se omitido em retificá-lo após as pertinentes intimações.
A omissão estendeu-se, ademais, à apresentação dos instrumentos procuratórios, impondo-se, na esteira do opinado no parecer conclusivo do
cartório (fl. 35), com a concordância do Ministério Público Eleitoral, que as contas sejam tidas como não prestadas.
III- DISPOSITIVO.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Vale Real/RS referentes ao exercício 2017, nos
termos do artigo 46, inciso IV, alínea 'b', da Resolução TSE n. 23.464/2015, com a suspensão de acesso a recursos do Fundo Partidário
enquanto não se procecer à regularização, nos termos do artigo 48, caput, do normativo ora citado.
Comunique-se aos diretórios nacional e estadual do partido político a suspensão do direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário
enquanto não houver a regularização.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquive-se.
Feliz, 22 de outubro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 57/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 73-41.2018.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - Eleições - 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: São Vendelino
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE SD
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI SCHAEFER E CARLOS EDUARDO SCHAEFER
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de feito autuado com informação (fl. 2) de omissão na prestação de contas do Solidariedade - SD de São Vendelino/RS referente às
Eleições 2018.
Em atenção a determinação da fl. 2, verso, complementada à fl. 7, partido e responsáveis foram devidamente notificados (fls 15, 18 e 23).
Certificado, à fl. 24, o transcurso in albis do prazo concedido pelo juízo para apresentação das contas.
Com parecer conclusivo (fl. 24, verso) pela não prestação e manifestação final do MPE (fl. 25) nesse mesmo sentido, os autos vieram
conclusos para julgamento.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Considerando que as contas não foram apresentadas no prazo previsto na Resolução TSE n. 23.553/2017, o partido e os responsáveis foram
notificados para suprirem a omissão, mas permaneceram silentes no prazo concedido.
Em vista disso, declaro-os revéis e, por decorrência, as contas de que trata o presente feito merecem ser consideradas não prestadas.
III- DISPOSITIVO.
Isso posto, declarando a revelia do órgão partidário e responsáveis, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Solidariedade - SD referentes às
Eleições 2018, nos termos do artigo 77, inciso IV, alínea 'a', da Resolução TSE n. 23.553/2017, com a suspensão de acesso a recursos do
Fundo Partidário enquanto não se procecer à regularização, nos termos do artigo 83, inciso II, do normativo ora citado.
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Comunique-se aos diretórios nacional e estadual do partido político a suspensão do direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário
enquanto não houver a regularização.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquive-se.
Feliz, 22 de outubro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 58/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-33.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) JORGE ZIMMER-OAB 49347)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ PETRY E GASPAR INÁCIO BUCHMANN (ADV(S) JORGE ZIMMER-OAB 49347)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Feliz/RS atinente ao exercício 2018 (fls. 2 e seguintes).
No Exame Preliminar, à fl. 31, opinou-se pela intimação do órgão partidário e responsáveis para fins de complementação da documentação, o
que se acolheu em despacho à fl. 32.
Efetuada a regular intimação, transcorreu in albis o prazo concedido, consoante certificado à fl. 35.
Com parecer conclusivo (fl. 43) pela não prestação e manifestação final do MPE (fl. 45) nesse mesmo sentido, os autos vieram conclusos para
julgamento.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Conforme se depreende do disposto no artigo 31, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do
Resultado do Exercício são documentos essenciais para a publicidade das contas.
À medida que tais documentos não foram apresentados, mesmo após a devida intimação do partido e dos responsáveis, o julgamento das
contas como não prestadas é medida que se impõe, na esteira, inclusive, do que opina o Ministério Público Eleitoral.
III- DISPOSITIVO.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de Feliz/RS referentes ao exercício 2018, nos termos do
artigo 46, inciso IV, alínea 'b', da Resolução TSE n. 23.546/2017, com a suspensão de acesso a recursos do Fundo Partidário enquanto não se
procecer à regularização, nos termos do artigo 48, caput, do normativo ora citado.
Comunique-se aos diretórios nacional e estadual do partido político a suspensão do direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário
enquanto não houver a regularização.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquive-se.
Feliz, 22 de outubro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 24-63.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira.
PROCEDÊNCIA: Linha Nova
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ANDRÉ LUIZ SIVIERO-OAB 48760)
RESPONSÁVEL(S) : MARLISE STUM E EDSON MIGUEL UTZIG (ADV(S) ANDRÉ LUIZ SIVIERO-OAB 48760)
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Cuida-se da prestação de contas do Progressistas - PP de Linha Nova/RS referente ao exercício 2017, apresentada sob a forma de declaração
de ausência de movimentação de recursos (fl. 2).
Publicado o pertinente edital, transcorreu in albis o prazo para impugnação, consoante certificado à fl. 18.
Com manifestação técnica (fl. 19) pela aprovação com resssalvas e parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 20) nesse mesmo sentido, os
autos vieram conclusos para julgamento.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Embora não tenha havido emissão de recibos de doação, nem registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, consoante
certificado à fl. 18, in fine, o extrato bancário da agremiação obtido no banco de dados da Justiça Eleitoral (SPCA), conforme cópia à fl. 8, dá
conta de depósito de R$ 90,00.
Contudo, conforme já constara na manifestação técnica da fl. 19, trata-se de valor ínfimo, a toda evidência para fazer frente à cobrança de
tarifas bancárias, não impedindo que se lance mão da declaração da fl. 2.
Fazem-se necessárias, não obstante, as pertinentes ressalvas, até porque as contas foram apresentadas intempestivamente, apenas em 29
de maio último.
III- DISPOSITIVO.
Isso posto, APROVO COM RESSALVAS as contas do Progressistas - PP de Linha Nova/RS relativamente ao exercício de 2017, nos termos
do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpridas as diligências legais, arquive-se.
Feliz, 22 de outubro de 2019
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