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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 139/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados também os seguintes processos:
Sessão de 11.11.2019 (segunda-feira, às 17:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe RVE N. 338 - Revisão do Eleitorado. Procedência: Igrejinha. Interessado(s): Justiça
Eleitoral.
Relator: Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes 2)Agravo Interno Proc. Classe N. 5768 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de
Partido Politico - Orgao de Direção Regional - Exercício 2015. Procedência: D/C. Agravante(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Adv(s)
Rodrigo Waltrick Ribas-OAB OAB/RS 66.527). Agravado(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 30.10.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Acórdãos
PROCESSO 0602260-80.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602260-80.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 IVANIS SANHUDO DEPUTADO FEDERAL, IVANIS SANHUDO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0600803-76.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600803-76.2019.6.21.0000 - São Leopoldo - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: ZITA CAMILO, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 073ª ZONA ELEITORAL - SÃO LEOPOLDO/
RS
Vistos, etc.
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, por unanimidade, em deferir o pedido de requisição de Zita Camilo,
ocupante do cargo de Agente Administrativo da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 4ª Região em Porto Alegre/RS, com efeitos a
contar da data de sua apresentação, nos termos do voto da Presidente e das notas de julgamento, partes integrantes desta decisão.
Anotações e comunicações.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral,
Porto Alegre, 28 de outubro de 2019.
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DESA. MARILENE BONZANINI,
RELATORA.
DECISÃO: Por unanimidade, autorizaram a requisição.
PROCESSO 0600807-16.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600807-16.2019.6.21.0000 - Constantina - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: RAFAELA MARCIANA DONIDA, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 146ª ZONA ELEITORAL CONSTANTINA/RS
Requisição de Rafaela Marciana Donida. 146ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982. Resolução TSE n
23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, autorizaram a requisição.
PROCESSO 0600800-24.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600800-24.2019.6.21.0000 - Farroupilha - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: KELI CRISTINA ARSEGO, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 061ª ZONA ELEITORAL FARROUPILHA/RS
Requisição de Keli Cristina Arsego. 061ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982. Resolução TSE n
23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, autorizaram a requisição.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 268, DE 28 DE OUTUBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar, a pedido, o servidor Rodrigo Ferreira Lopes, Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal,
da Função Comissionada de Assistente III (FC-3) da Assessoria Técnica dos Desembargadores Eleitorais, a partir de 28-10-2019.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA TRE-RS P N. 271, DE 28 DE OUTUBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar a servidora Aline Terumi Bomura Maciel, Analista Judiciária, Área Judiciária, da Função Comissionada de Chefe de Cartório
Eleitoral (FC-06) da 004ª Zona Eleitoral - Espumoso/RS, a partir 05-11-2019.
Art. 2.º Dispensar a servidora Letícia Machado Rodrigues, Técnica Judiciária, Área Administrativa, da Função Comissionada de Assistente I
(FC-01) da 004ª Zona Eleitoral – Espumoso/RS, e designá-la para a Função Comissionada de Chefe de Cartório (FC-06) da 004ª Zona
Eleitoral - Espumoso/RS, a partir 05-11-2019.
Art. 3.º Designar a servidora Elisângela Raquel Vizotto Hartmann, requisitada da Câmara Municipal de Alto Alegre/RS, para a Função
Comissionada de Assistente I (FC-01) da 004ª Zona Eleitoral – Espumoso/RS, a partir de 05-11-2019.
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE
PORTARIA TRE-RS P N. 269, DE 28 DE OUTUBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar o servidor Marconi Borges Caldeira, Analista Judiciário, Área Judiciária, da Função Comissionada de Chefe de Cartório
Eleitoral (FC-06) da 085ª Zona Eleitoral – Torres/RS, a partir 28-10-2019.
Art. 2.º Designar a servidora Priscila Farina Vellinho, Analista Judiciária, Área Judiciária, para a Função Comissionada de Chefe de Cartório
Eleitoral (FC-06) da 085ª Zona Eleitoral – Torres/RS, a partir 28-10-2019.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
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Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 77-93.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 174762015
RELATOR(A): EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2014
Interessado(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Adv(s) Bruna Santos da Costa OAB/RS 107.863, Christine Rondon Teixeira OAB/RS
94.526, João Lúcio da Costa OAB/RS 63.654 e Sirlanda Maria Selau da Silva OAB/RS 89.080), SÉRGIO LUIZ ALVES NAZÁRIO e ARY JOSÉ
VANAZZI (Adv(s) Bruna Santos da Costa OAB/RS 107.863, João Lúcio da Costa OAB/RS 63.654 e Sirlanda Maria Selau da Silva OAB/RS
89.080)
Vistos, etc.
Tendo em conta o deferimento do parcelamento do montante atualizado de R$ 811.290,20 (oitocentos e onze mil, duzentos e noventa reais e
vinte centavos), decorrente da condenação imposta ao Diretório Estadual do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT/RS) nos autos da
prestação de contas do exercício financeiro de 2014, em 60 parcelas mensais no valor total de R$ 13.521,50 (treze mil, quinhentos e vinte e
um reais e cinquenta centavos), foram emitidas, e enviadas no dia 18.02.19 para o e-mail do causídico, as Guias de Recolhimento da União
com vencimento para 28.02.19 (fl. 1163-1167).
O Órgão Partidário postulou, em 03.04.19, a autorização para utilizar recursos do Fundo Partidário para pagamento do parcelamento ou,
alternativamente, a readequação das parcelas. O primeiro pedido restou não conhecido e o segundo foi indeferido, fls. 1193-1194.
No dia 15.05.19 o Partido dos Trabalhadores requereu, e foi deferido, a expedição de novas guias de recolhimento, devidamente atualizadas,
no despacho de fl. 1201. As GRUs pertinentes às quatro primeiras parcelas foram encaminhadas para o endereço eletrônico do causídico,
conforme certificado na fl. 1202.
Já em 14.10.19 os autos foram enviados para a Secretaria de Controle Interno e Auditoria do Tribunal a fim de verificar eventual quitação das
guias enviadas, ante a inexistência de juntada de comprovantes de pagamento até aquela data. A SCI apontou que não houve quitação das
referidas guias, corroborada pela informação extraída do sistema SISGRU pelo Órgão Técnico, fls. 1223-1224.
Decido.
Considerando a inadimplência certificada, que na presente data ultrapassa três parcelas, e com base no art. 16, § 4º, Res. TRE/RS n. 298/17,
rescindo o parcelamento deferido e determino o encaminhamento das peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que promova as
medidas cabíveis visando a cobrança do valor devido, nos termos do art. 14, § único, da citada Resolução.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 28 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PC N. 54-16.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 218662016
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Interessado(s): ISRAEL PINTO DORNELLES DUTRA (Adv(s) Gustavo Morgental Soares OAB/RS 71.228 e Rafael Morgental Soares OAB/RS
105.182), PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (Adv(s) Gustavo Morgental Soares OAB/RS 71.228, Jonathan Vargas Figueiredo
OAB/RS 99.590 e Rafael Morgental Soares OAB/RS 105.182), PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS e ETEVALDO SOUZA TEIXEIRA
Vistos, etc.
O Diretório Estadual do PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL/RS), condenado a recolher ao Tesouro Nacional a importância
atualizada de R$ 24.616,16 (vinte e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), sendo R$ 9.279,39 (nove mil duzentos e
setenta e nove reais e trinta e nove centavos) referentes a aplicação irregular de fundos públicos, fls. 546-547 e R$ 15.341,77 (quinze mil
trezentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos) referente a recursos de origem não identificada, nos autos da prestação de contas
anual da agremiação (exercício de 2015), requer o parcelamento do débito em 60 (sessenta) meses, nos termos da legislação eleitoral.
O pedido foi ajuizado no prazo de 15 (quinze) dias, assinalados no art. 13 da Res. TRE-RS n. 298/17.
Decido.
Defiro o postulado parcelamento em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 154, 65 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e
cinco centavo) pertinentes a aplicação irregular de fundos públicos, e R$ 265,69 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove
centavos) atinentes a recursos de origem não identificada, acrescidas, a partir da segunda parcela, de juros equivalentes à taxa SELIC,
acumulados mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e juros de 1%
(um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuado o pagamento, conforme o art. 7º da Resolução TRE-RS n. 298/17.
A primeira parcela vencerá em 10 (dez) dias contados da intimação, as demais vencerão, independente de novas intimações, no último dia útil
do mês respectivo. Cabe ao interessado solicitar o fornecimento das Guias de Recolhimento da União, as quais serão disponibilizadas pela
Secretaria Judiciária já com os valores atualizados, mediante a comprovação da quitação da parcela anterior.
Após o pagamento de cada parcela, o devedor deve juntar ao feito cópia do comprovante sem o que não se considerará efetuado. Restando
sem pagamento 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, o parcelamento será rescindido (art. 14-B da Lei n. 10.522/02).
Determino à Secretaria Judiciária a juntada, nos autos, das Guias de Recolhimento à União pertinentes à primeira parcela.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
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PROCESSO CLASSE: 14 N. 392005 (1792038-09.2005.6.21.0000) PROTOCOLO: 423862005
RELATOR(A): CARLOS CINI MARCHIONATTI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Interessado(s): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (Adv(s) Ângelo Bonzanini Bossle OAB/RS 58.300, Camila
Medeiros dos Santos OAB/RS 93.551, Cláudio Leite Pimentel OAB/RS 19.507, Deise Galvan Boessio OAB/RS 37.736, Marcelo Saldanha
Rohenkohl OAB/RS 48.824, Mariluz Costa OAB/RS 103.396, Milton Cava Corrêa OAB/RS 33.654 e Rafael Dutra Corrêa da Silva OAB/RS
78.922)
No despacho de fl. 2016 dos autos, o então Presidente, acolhendo requerimento da Advocacia-Geral da União, determinou a intimação do
Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, então PMDB, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, acerca de
proposta de parcelamento de fls. 1998-2014.
O Órgão Estadual, sem apontar concordância ou discordância com o parcelamento, seguiu pleiteando a possibilidade, já à época afastada, de
utilização de verbas do Fundo Partidário para quitar o débito.
Sem o interessado lograr êxito, o processo ora retorna do Tribunal Superior Eleitoral com certidão de trânsito em julgado do Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento n. 1792038-09.2005.6.21.0000 (fl. 2189), acórdão que negou provimento ao agravo interno.
Assim, para regular andamento do feito, determino o encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para manifestação de interesse
acerca de eventual parcelamento do débito.
Publique-se.
Porto Alegre, 22 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS
PROCESSO CLASSE: PC N. 49-57.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 203762017
RELATOR(A): RAFAEL DA CÁS MAFFINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016
Interessado(s): PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, ADALBERTO LUIZ FRASSON e CORA MARIA TEIXEIRA CHIAPPETTA
(Adv(s) Lucas Couto Lazari OAB/RS 84.482)
Vistos, etc.
Trata-se de petição (fl. 277) apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil - PCdoB na qual requer o parcelamento do
débito relacionado aos recursos de origem não identificada (R$ 3.778,33), nos termos do art. 11, § 8º, inc. IV, da Lei n. 9.504/97.
Na decisão de fl. 273, em razão da inércia da agremiação em esclarecer a abrangência do requerimento anteriormente formulado sobre os
diferentes componentes da condenação, as peças processuais foram remetidas à Advocacia-Geral da União para as providências relacionadas
à cobrança do título judicial.
Assim, considerando a presente fase da marcha processual, determino a intimação da União para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestese sobre o requerimento de parcelamento de fl. 277.
Porto Alegre, 29 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PC N. 61-08.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 226472016
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2015
Interessado(s): PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, MANUELA PINTO VIEIRA D`ÁVILA, ADALBERTO LUIZ FRASSON e CORA
MARIA TEIXEIRA CHIAPETTA (Adv(s) Lucas Couto Lazari OAB/RS 84.482)
Vistos, etc.
O Partido foi condenado ao recolhimento do valor de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais) ao Tesouro Nacional, sendo R$ 12.800,00
(doze mil e oitocentos reis) oriundos de fontes vedadas e R$ 8.000,00 (oito mil reais) de receitas sem origem identificada.
Postulou anistia do valor recebido oriundo de autoridades e o parcelamento em 60 vezes do débito de R$ 8.000,00, considerado de origem não
identificada (fl. 548).
Indeferi a anistia e deferi o parcelamento integral da dívida (fls. 549/550).
A agremiação reiterou o pedido de anistia e parcelamento parcial (fl. 555) .
Determinei a suspensão do feito em função do incidente de inconstitucionalidade e, após, mantive a decisão das fls. 549/550, indeferindo o
parcelamento parcial novamente (fl. 563/564).
Pela terceira vez o partido postula o parcelamento parcial da dívida (fl. 569).
É o relatório.
Decido.
Conforme declinei na decisão das fls. 563/564, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade da anistia de valores doados por autoridades.
Nessa medida, o parcelamento do débito é admissível apenas da totalidade da dívida.
Assim, indefiro novamente o pedido e determino a intimação da parte para que inicie o pagamento das parcelas da dívida cujo parcelamento
foi deferido à fl. 549/550.
Intime-se.
Porto Alegre, 28 de outubro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
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Atos da Corregedoria
Edital
EDITAL CRE N. 12/2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador André Luiz Planella Villarinho, Corregedor Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que, em conformidade com o disposto nos arts. 121, § 2º, da Constituição Federal, e 32,
parágrafo único, do Código Eleitoral, combinado com os arts. 3º, § 3º, da Resolução TSE n. 21.009/2002, e 3º, da Resolução TRE n. 165/2007,
encontra-se vaga a jurisdição da zona eleitoral abaixo elencada, para preenchimento:
a contar da data de designação:
15ª Zona Eleitoral – Carazinho
De conformidade com o estabelecido no § 1º do art. 3º da Resolução TRE supramencionada, o prazo é de 5 dias úteis, a contar da data de
publicação inclusive, para que os interessados apresentem a sua habilitação, por intermédio do correio eletrônico pessoal funcional do TJ/RS,
dirigido ao Desembargador Corregedor Regional Eleitoral, e enviada ao correio eletrônico da Corregedoria (cre@tre-rs.jus.br), observados os
impedimentos previstos no § 3º do art. 14 do Código Eleitoral.
A habilitação deverá estar acompanhada de termo de compromisso de comparecimento regular à sede do cartório eleitoral (Anexo), nos
termos dos arts. 1º e 2º da Resolução TRE n. 268/15.
Eu, Ana Gabriela de Almeida Veiga, Titular de Ofício de Justiça, preparei e conferi.
Tribunal Regional Eleitoral, Porto Alegre, 28 de outubro de 2019.
ANEXO
HABILITAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO
Senhor Corregedor Regional Eleitoral,
Venho, por intermédio deste, em atenção ao Edital CRE n. (número)/(ano), habilitar-me à vaga perante a (número)ª Zona Eleitoral de
(Município).
Declaro, para os devidos fins, o compromisso de comparecer regularmente à sede do respectivo cartório eleitoral, em cumprimento ao disposto
nos artigos 1º e 2º da Resolução TRE-RS n. 268/2015.
(nome)
Juiz de Direito.

ZONAS ELEITORAIS

24ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 26/2019
A Doutora Magáli Ruperti Rabello ,Juíza Eleitoral da 024ª Zona de Itaqui-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 Rodrigues Lima,376, 4º
andar, sala 402 , em Itaqui, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017, a declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 3º do art. 28 da citada resolução relativas às Prestações
de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos, do seguinte partido político:
Republicanos – Republicanos de Itaqui/RS;
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 demostrem 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.
Itaqui-RS, 30 de outubro de 2019.
Eu, Eduardo Martins Piton, Chefe de Cartório da 024º Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Magáli Ruperti Rabello,
Juíza Eleitoral.

30ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 51/2019 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 41-19.2019.6.21.0030
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUÍZA ELEITORAL: CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (ADV(S) FERNANDO CARDONA GONÇALVES-OAB 111905)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON PRINZO DE SOUZA E EDI NILSON OLIVEIRA PEREIRA (ADV(S) FERNANDO CARDONA GONÇALVES-OAB
111905)
VISTOS.
Tendo em vista a documentação apresentada pelo partido referente à Prestação de Contas Eleitorais 2018 e o Relatório Técnico Preliminar,
intime-se o advogado do partido para manifestação no prazo de 72 horas.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 04 de Novembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 205, Página: 7

Com a manifestação da parte ou certidão de decurso de prazo, remeta-se os autos para a análise técnica do examinador e emissão
do parecer conclusivo. Após, intime-se o Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 5 (cinco dias).
Sant'Ana do Livramento, 29 de outubro de 2019
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
Juíza Eleitoral da 030ª ZE

45ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO - 45 ZE/RS
PROCESSO N. 0000501-63-2016.6.21.0045.
INTIMADO: LAURI ZANGALETTI FONSECA.
JORGE VINÍCIUS DE MOURA CORRÊA, Leiloeiro Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, matrícula JUCISRS 375/2018, nomeado e
autorizado pela EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA ELEITORAL DA 045ª ZONA ELEITORAL, faz saber todos os que o presente
edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no processo 0000501-63-2016.6.21.0045, em trâmite neste juízo, onde figura a União como
exequente e CESAR EDUARDO BRISSOW como executado, RESTOU PENHORADO E SERÁ LEVADO A LEILÃO APÓS O PRAZO DO
PRESENTE EDITAL, O VEÍCULO GM/ASTRA GL, ANO / MODELO 1999/2000, PLACA MED4150, REGISTRADO EM NOME DE LAURI
ZANGALETTI FONSECA, CPF 394.189.010-72 – TERCEIRO INTERESSADO. Nesse sentido, apesar da transferência da propriedade móvel
se consolidar com a tradição e o veículo estar na posse do executado no momento da penhora sem qualquer menção de propriedade de
terceiros, a fim de evitar futuras nulidades, com base nos artigos 256, inciso II e 259, inciso III do Código de Processo Civil, INTIMA o terceiro
interessado para tomar conhecimento da penhora e futuro leilão, CIENTIFICANDO-O de que terá o prazo de 20 (vinte) para manifestar-se no
processo. Fluindo o prazo sem manifestação, será o veículo levado e vendido em leilão. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediuse este Edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário Oficial. Faz saber que este auxiliar do Juízo é revestido de fé pública
conforme DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932. Nada mais. Dado e passado na cidade de Santo Ângelo – RS, em 30 de
outubro de 2019.
Jorge Vinícius de Moura Corrêa
Leiloeiro Oficial
Matrícula JUCISRS 375/2018

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 286/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-79.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO ANTONIO MOTKE-OAB 61225)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA RIBAS E LOURDES LEMOS TEIXEIRA (ADV(S) JOÃO ANTONIO MOTKE-OAB 61225),
GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS E WILSON VALÉRIO DA ROSA LOPES
Visto.
Intime-se o órgão partidário para que se manifeste acerca do Exame da Prestação de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art.
35, § 3º, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Transcorrido o prazo, a analista designada deverá emitir parecer conclusivo, na forma do art. 36 da referida Resolução.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 37 da Resolução TSE
23.546/2017.
Santo Ângelo, 30 de outubro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 199/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 45-18.2013.6.21.0046
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - ART 350 DO CODIGO ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : JOSÉ ZILMAR DA SILVA MACHADO JÚNIOR (ADV(S) MARIA ALICE HOLMER ROSA-OAB 68515)
Rh.
Tendo em vista a Certidão de fl. 359, cancelo a audiência.
Comunique-se.
Quanto a promoção de fl. 343, efetivamente houve o recebimento da denúncia em 19/12/2013 (fl. 67 dos autos), nos termos do art. 359 do
Código Eleitoral. Assim, torno sem efeito a parte inicial do despacho de fls. 334, especificamente quanto ao recebimento da denúncia.
Publique-se. Intime-se.
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Após o retorno das férias no mês de novembro, voltem para designação de nova data.
Santo Antônio da Patrulha, 28 de outubro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 200/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-85.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUÍZA ELEITORAL: SANDRA REGINA MOREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) MARCIA ELENA
ROLETO TEDESCO-OAB 107399)
RESPONSÁVEL(S) : CHARLIS DOS SANTOS E PAULO EDUARDO PEIRANO COTTELE (ADV(S) MARCIA ELENA ROLETO TEDESCOOAB 107399)
Vistos.
O parecer técnico conclusivo (fls. 179-183) e o parecer ministerial (fls. 187/188) constataram irregularidades nas presentes contas.
INTIMEM-SE o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (art.
38 da Res. TSE nº 232.546/2017).
Dil. legais.
Santo Antônio da Patrulha, 28 de outubro de 2019
Sandra Regina Moreira
Juíza Eleitoral da 046ª ZE

47ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 47 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-74.2019.6.21.0047
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - PARTIDO SOLIDARIEDADE DE SÃO BORJA
PROCEDÊNCIA: São Borja
JUÍZA ELEITORAL: MÔNICA MARQUES GIORDANI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOLIDARIEDADE
RESPONSÁVEL(S) : LIDIO MARTINS FREITAS E TATIELE CORREA
Vistos.
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas anual do SOLIDARIEDADE do Município de São Borja/RS, relativamente ao
exercício de 2018.
Procedida a notificação pessoal do senhor Lídio Martins Freitas, presidente do exerício e representante do órgão partidário (fl. 06), decorreu o
prazo sem apresentação das contas. Quanto à tesoureira, Sra. Tatiele Correa, considerando as informações constantes nas pgs. 14 e 23, foi
expedido o edital de notificação n. 23/2019, cujo prazo também transcorreu sem apresentação das contas (fl. 30, verso).
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com as certidões e documentos da fl. 34.
Deu-se vista ao MPE (fls, 36/37).
Decretada a revelia das partes (fl. 39), foram elas intimadas a se manifestar quanto aos documentos juntados aos autos, transcorrendo “in
albis” o prazo, conforme certidão da fl. 40, verso.
Vieram os autos conclusos.
Decido.
A prestação de contas possui previsão constitucional (artigo 17, III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a agremiação apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício
(art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão da fl. 03, o Solidariedade
está constituído no município de São Borja/RS, com prazo até 31/12/2019, tendo como responsáveis financeiros o presidente Lidio Martins
Freitas e, como tesoureira, Tatiele Correia, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
Foi certificada a ausência de conta bancária de titularidade da agremiação, bem como a não emissão de recibos de doação e o não
recebimento de recursos públicos dos órgãos partidários superiores.
Quanto à falta das contas, constatada a regularidade das notificações realizadas, e a permanência da omissão, mesmo após oportunizada sua
apresentação, o julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a", da Res. TSE n.
23.546/2017. Em decorrências, as sanções a serem aplicadas estão previstas no artigo 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, o qual
regulamenta que:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
Considerando que não há notícia, nos presentes autos, do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, deixo de determinar a
devolução de tais valores, eis que inexistentes, permanecendo a proibição de recebimento de recursos dessa natureza enquanto não for
regularizada a situação do partido.
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Deixo, contudo, de aplicar a sanção prevista na parte final do §2º do art. 48, em virtude da medida cautelar deferida nos autos da ADI 6032, em
trâmite perante o STF, na qual restou afastada a possibilidade de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário sem prévia decisão
judicial com trânsito em julgado, proferida em procedimento específico para tal fim.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Solidariedade de São Borja, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do
art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo municipal a suspensão
da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação das contas.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se todos pelo DEJERS (Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral), considerando ter sido decretada a revelia do órgão partidário, do
presidente e do tesoureiro.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão.
Cumpridas as demais diligências, arquivem-se.
São Borja, 29 de outubro de 2019
MÔNICA MARQUES GIORDANI
Juíza Eleitoral da 047ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 164/2019 - 49ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 111-13.2018.6.21.0049
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - 1º TURNO - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - ELEIÇÃO PROPORCIONAL - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Gabriel
JUÍZA ELEITORAL: JULIANA NEVES CAPIOTTI
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV - SÃO GABRIEL/RS (Adv(s) João Abel Martins Lopes - OAB/RS 50180)
RESPONSÁVEL(S) : REINALDO DA SILVEIRA RODRIGUES e JOÃO ABEL MARTINS LOPES (Adv(s) João Abel Martins Lopes - OAB/RS
50180)
Às partes.
De ordem, intimam-se as partes para se manifestarem no prazo de 3 (três) dias, quanto ao relatório na fl. 40, podendo juntar documentos (art.
72, caput e § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017).

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 1-39.2017.6.21.0052
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : DORIVAL MOURA DA SILVA (ADV(S) DIEGO SCHUMACHER-OAB 94354, JAIRO SEGER-OAB 59135 E PATRICK JOSÉ DAMKEOAB 85359)
Vistos.
Trata-se de Ação Penal visando a apuração da suposta prática de crime eleitoral.
Primeiramente, melhor analisando os autos, acolho o requerimento ministerial constante na fl. 7, e determino o arquivamento do procedimento
investigatório em relação a DIAMANTINO MARQUES DOS SANTOS, HED MAURO DOS SANTOS, VORCELEI HERTER DA SILVA, RENATO
CAETANO DA SILVA, ANTONIO EDGAR VIEIRA E BEATRIZ GALLAS.
Dê-se vista ao órgão ministerial acerca do requerimento de fl 743 solicitando a devolução dos valores apreendidos em nome do requerente,
bem como outros documentos e seu aparelho celular, conforme individualizado no auto de apreensão (fls. 538/550).
Por fim, designo o dia 05/02/2020, às 9h e 30 min a audiência de oitiva das testemunhas faltantes, cujos mandados devem ser expedidos
para endereço informado pelo órgão minsterial.
Considerando que os serviços prestados pelos Correios de carta registrada não atendem determinadas localidades, as diversas frustrações
das comunicações, e ainda, a celeridade necessária em razão da natureza processual, conforme Instrução Normativa TRE RS N. 43/2015, a
intimação deverá ser cumprida por Oficial de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do convênio n.
157/2015 – DEC – TJ/RS e de acordo com a Resolução 1.101.2015.
Diligências legais.
São Luiz Gonzaga, 30 de outubro de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
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55ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 059/2019
O Doutor 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, em Taquara/RS, se
encontra disponível aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a
Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos aos requerimentos de regularização das contas dos exercícios
2011, 2012 e 2013 do diretório municipal/comissão provisória do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, município de Parobé/RS.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB
– Parobé/RS. PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar os requerimentos de
regularização de contas, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-la, podendo, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam
sujeitos. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no
DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Taquara-RS, 30 de outubro de 2019. Eu, Simone Krás Amoretti, Chefe
de Cartório da 55ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. Frederico Menegaz Conrado, Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 485/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-39.2018.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FULVIA POLIANA LAMB TIMMEN-OAB 44584)
RESPONSÁVEL(S) : ELTON PEDRO ARNHOLD, EUNICE MARIA KINZEL E JAIR GILBERTO FLECK (ADV(S) FULVIA POLIANA LAMB
TIMMEN-OAB 44584)
Vistos.
Nos termos do despacho de fl. 28, intime-se o órgão partidário e responsáveis acerca do Exame de Contas, devendo a manifestação e juntada
de documentos ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias.
Intime-se a procuradora para firmar a petição de fl. 32.
Tudo cumprido, retornem conclusos.
Taquara, 29 de outubro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 486/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-66.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT (ADV(S) MARCOS ALEXANDRE MASERA-OAB 30053)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMIR GOMES GONÇALVES E CAROLINA FAGUNDES (ADV(S) MARCOS ALEXANDRE MASERA-OAB 30053)
Vistos etc.
Diante do decurso de prazo para defesa, intimem-se as partes para a apresentação de alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias, forte
o art. 40, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Cumpra-se.
Taquara, 29 de outubro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 487/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 18-03.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374, ROBERTO STEVAN REGO
DA ROSA-OAB 71.533 E VANIR DE MATTOS-OAB 32692)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO LUIZ KOCH E GILCEU PAULO PRETTO (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE
MATTOS-OAB 32692)
Vistos etc.
Decorrido o prazo para o recolhimento ao Tesouro Nacional sem manifestação, com o intuito de adequar o rito da presente Pet de
requerimento de regularização da situação de omisso do partido nas contas anuais de 2012 ao de um processo de prestação de contas,
intimem-se as partes para a apresentação de alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias, forte o art. 40, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Cumpra-se.
Taquara, 29 de outubro de 2019
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FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 198/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-20.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO PODEMOS DE URUGUAIANA
RESPONSÁVEL(S) : ROZÉLIO CAMARGO DOS SANTOS JÚNIOR (PRESIDENTE) E FERNANDO FLORENCE LISBOA (TESOUREIRO)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal de Uruguaiana do Partido Podemos para o exercício fiscal do ano de 2018.
Foi autuado processo a partir da Informação 037/2019 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação de
contas e juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal.
Consecutivamente ao despacho de fls. 2, procedeu-se à notificação do Partido e dos representantes sobre a omissão da prestação de contas
anual.
Frustradas as tentativas por correio (fls. 5-7), procedeu-se às notificações via Mandado, todas devidamente efetuadas (fls. 12-17). No entanto,
o Partido e seus representantes permaneceram inertes (certidão de fl. 17-verso).
Conforme despacho de fls. 18, realizadas as diligências determinadas nas alíneas “a” e “b” do inciso IV do art. 30 da Resolução TSE nº
23.546/2017, constatou-se que o Partido não apresentou contas no Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA) e também a inexistência
de CNPJ atribuído ao Partido Podemos. Ademais, não houve emissão de recibos de doação, nem registros de repasse ou distribuição de
recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme atestou a Unidade Técnica em Parecer Conclusivo (fls. 21-21v), cuja manifestação foi pela
não prestação das contas.
O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido (fl. 27).
Os Diretórios Estadual e Nacional foram notificados da suspensão de repasses de recursos do Fundo Partidário (fls. 19, 20, 20v, 27-29).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/2017 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais,
de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 30 a 37 – Lei nº 9.096/95 – Lei
Orgânica dos Partidos Políticos). Ainda, os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da
Constituição Federal.
O objetivo do processo de prestação de contas anuais é permitir o conhecimento da origem das receitas e destinação das despesas com as
atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos, no caso em tela, das
contas relativas ao exercício financeiro de 2018.
O Partido Podemos, mesmo após notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, não apresentou sua
documentação contábil, mantendo sua omissão quanto ao escopo das finanças do partido. Também não houve apresentação de Declaração
de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º e incisos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que implica a perda do direito de repasse da
quota do Fundo Partidário, nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, enquanto não for regularizada a situação do partido,
conforme já determinado no despacho de fl. 18, com fulcro no art. 30, III, “a”.
Observa-se, por fim, que a sanção, prevista no art. 48, §2º, 2ª parte, da referida Resolução, de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário omisso não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20.05.19:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.08.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19)”.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal de Uruguaiana do Partido Podemos, relativas ao exercício financeiro de
2018, em conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, forte no art. 48, da citada Resolução.
Deixo de aplicar ao Diretório Municipal a sanção de devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário, pois não há informações de que
tenha havido o recebimento desses valores, nos termos do art. 48, §2º, da referida resolução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
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Uruguaiana, 30 de outubro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 199/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-66.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL
RESPONSÁVEL(S) : RUDIMAR SANCHES DA SILVA E ANDERSON PEREIRA DA SILVA (ADV(S) RODRIGO DESESSARDS NELSIS-OAB
40100)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal de Uruguaiana do Partido Liberal para o exercício fiscal do ano de 2018.
Foi autuado processo a partir da Informação 026/2019 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação de
contas e juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal.
Consecutivamente ao despacho de fls. 02, procedeu-se à notificação do Partido e dos representantes sobre a omissão da prestação de contas
anual (fl. 04). Todos foram devidamente notificados (fls. 5, 11-14). No entanto, o Partido e seus representantes permaneceram inertes (certidão
de fl. 14 verso).
Em cumprimento ao despacho de fls. 15, o Cartório Eleitoral realizou as diligências determinadas nas alíneas “a” e “b” do inciso IV do art. 30 da
Resolução TSE nº 23.546/2017, resultando no Parecer Conclusivo (certidão de fl. 18) opinando pela não prestação das contas. A suspensão
dos repasses de recursos do Fundo Partidário foi registrada no SICO (certidão de fl. 15 verso) e informada aos diretórios Nacional e Estadual
do Partido (fls. 16, 17, 17 verso e 23). Não houve emissão de recibos de doação, nem registros de repasse ou distribuição de recursos
oriundos do Fundo Partidário, conforme atestou a Unidade Técnica no Parecer Conclusivo.
O Ministério Público seguiu o parecer técnico (fl. 25 verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/2017 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais,
de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 30 a 37 – Lei nº 9.096/95 – Lei
Orgânica dos Partidos Políticos). Ainda, os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da
Constituição Federal.
O objetivo do processo de prestação de contas anuais é permitir o conhecimento da origem das receitas e destinação das despesas com as
atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos, no caso em tela, das
contas relativas ao exercício financeiro de 2018.
O Partido Liberal, mesmo após notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, não apresentou sua documentação
contábil, mantendo sua omissão quanto ao escopo das finanças do partido. Também não houve apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º e incisos da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que implica a perda do direito de repasse da
quota do Fundo Partidário, nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, enquanto não for regularizada a situação do partido,
conforme já determinado no despacho de fl. 15, com fulcro no art. 30, III, “a”.
Observa-se, por fim, que a sanção, prevista no art. 48, §2º, 2ª parte, da referida Resolução, de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário omisso não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20.05.19:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.05.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19)”.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal de Uruguaiana do Partido Liberal, relativas ao exercício financeiro de
2018, em conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017, cominando ao respectivo diretório municipal a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, forte no art. 48, caput, da citada Resolução.
Deixo de aplicar ao Diretório Municipal a sanção de devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário, pois não há informações de que
tenha havido o recebimento desses valores, nos termos do art. 48, §2º, da referida resolução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 30 de outubro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 200/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-87.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE URUGUAIANA (ADV(S) FERNANDO PAULO DEGRAZIA FILHO-OAB 79912, JANINE
BOGER-OAB 47.247 E LUÍS FELIPE CUNHA DA ROSA-OAB 52702)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANI BORDIGNON COMIS (TESOUREIRO) (ADV(S) FERNANDO PAULO DEGRAZIA FILHO-OAB 79912), STELLA
LUZARDO ALVES
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Social Liberal do Município de Uruguaiana, referente ao Exercício Financeiro de 2018.
No dia 14/05/2019, o Partido apresentou a Prestação de Contas (fls. 02-376).
Emitido Exame Preliminar pela Unidade Técnica, esta solicitou a apresentação de documentos ausentes (fls. 379-379v), pedido despachado
pelo Juízo eleitoral (fl. 380).
O Partido juntou os documentos solicitados (fls. 384-405).
Foi publicado Edital com o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado do Exercício (fls. 406, 409-411), cujo prazo transcorreu sem
manifestação (fl. 419v).
No Parecer Conclusivo (fls. 421-424), a Unidade Técnica sugeriu a aprovação das contas, entendimento seguido pelo Ministério Público
Eleitoral em parecer (fl. 425).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da apreciação das contas partidárias anuais, referentes ao Exercício Financeiro de 2018, apresentadas pelo Partido Social Liberal do
Município de Uruguaiana.
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência. A Resolução TSE nº 23.464/15 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus
órgãos municipais, de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95,
art. 32, caput).
O Partido Social Liberal possui conta bancária registrada no sistema de prestação de contas anual: agência 430, conta corrente: 614016608,
com data de abertura em 30/08/2018.
Conforme explicitado pela Unidade Técnica, toda a movimentação realizada pelo Partido concentrou-se no período eleitoral. A conta bancária,
apesar de ser do tipo “Outros Recursos”, foi utilizada exclusivamente como se “Doações Para Campanha” fosse.
Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e confrontando a documentação presente nestes autos com a prestação de contas
eleitorais, objeto do Processo n.º 34-77.2018.6.21.0057, já julgado por este juízo, observa-se conformidade na movimentação financeira dos
extratos bancários do partido político, sendo imperioso concluir que a prestação de contas anual do Diretório Municipal do Partido Social
Liberal de Uruguaiana está aprovada.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando a ausência de irregularidades que comprometam a integralidade das contas, julgo APROVADAS as contas do
PARTIDO SOCIAL LIBERAL de URUGUAIANA/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes – SICO. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
Uruguaiana, 30 de outubro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 201/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-95.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS ALEXANDRE DORNELES CAMARGO (ADV(S) MARCOS ALEXANDRE DORNELES CAMARGO-OAB
68014), FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES CASQUEIRO
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Diretório Municipal de Uruguaiana do Partido Trabalhista Brasileiro para o exercício fiscal do ano de 2018.
Foi autuado processo a partir da Informação 033/2019 do Cartório Eleitoral a respeito da omissão do Partido Político quanto à prestação de
contas e juntou-se certidão (fl. 03) com a composição completa do Diretório Municipal.
Determinou-se a notificação do omisso para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias. Foram devidamente notificados o Partido, seu
presidente e seu tesoureiro (fls. 5 e 11).
Em 7 de junho de 2019, o Partido peticionou requerendo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para regularizar CNPJ junto à Receita Federal e
posterior apresentação das contas no SPCA. O despacho de fl. 10, publicado em 23 de julho de 2019, concedeu 15 (quinze) dias. Ao final do
prazo, o Partido permaneceu inerte (certidão de fl. 15v).
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A seguir, em cumprimento ao despacho de fl. 16, os diretórios Nacional e Estadual do Partido foram notificados da suspensão do repasse de
recursos do Fundo Partidário (fls. 19-21) e expediu-se Parecer Conclusivo, manifestando-se a unidade técnica pela não prestação de contas
(fls. 22-22v).
O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido (fl. 27).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve Relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos, conforme as suas esferas
de competência.
A Resolução TSE nº 23.546/2017 determina em seus artigos 2º e 28, I, a obrigatoriedade dos partidos políticos, pelos seus órgãos municipais,
de prestarem contas à Justiça Eleitoral referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 30 a 37 – Lei nº 9.096/95 – Lei
Orgânica dos Partidos Políticos). Ainda, os partidos políticos devem prestação de contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III, art. 17, da
Constituição Federal.
O objetivo do processo de prestação de contas anuais é permitir o conhecimento da origem das receitas e destinação das despesas com as
atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos, no caso em tela, das
contas relativas ao exercício financeiro de 2018.
O Partido Trabalhista Brasileiro, mesmo após notificado para prestar as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, não apresentou sua
documentação contábil, mantendo sua omissão quanto ao escopo das finanças do partido. Também não houve apresentação de Declaração
de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º e incisos da Resolução TSE 23.546/2017 relativa ao ano fiscal de 2018 e
ao partido político em questão.
Diante da gravidade da omissão partidária, impõe-se o julgamento de contas não prestadas, que implica a perda do direito de repasse da
quota do Fundo Partidário, nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017, enquanto não for regularizada a situação do partido,
conforme já determinado no despacho de fl. 15, com fulcro no art. 30, III, “a”.
Observa-se, por fim, que a sanção, prevista no art. 48, §2º, 2ª parte, da referida Resolução, de suspensão do registro ou da anotação do órgão
partidário omisso não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20.05.19:
(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.08.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19).
III – DISPOSITIVO
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Diretório Municipal de Uruguaiana do Partido Trabalhista Brasileiro, relativas ao exercício
financeiro de 2018, em conformidade com o art. 46, IV, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017, cominando ao respectivo diretório municipal a
proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que perdurar a omissão, forte no art. 48, da citada
Resolução.
Deixo de aplicar ao Diretório Municipal a sanção de devolução de recursos provenientes do Fundo Partidário, pois não há informações de que
tenha havido o recebimento desses valores, nos termos do art. 48, §2º, da referida resolução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 30 de outubro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 202/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-65.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE URUGUAIANA
RESPONSÁVEL(S) : DILAH GONÇALVES DE ALMEIDA (PRESIDENTE) E NÉLSON GONÇALVES DE ALMEIDA (TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Popular Socialista (atual Cidadania) do município de Uruguaiana para o exercício fiscal do ano de
2018, consubstanciada na apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 15).
Foi publicado o Edital nº 036/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 30/09/2019 (fl. 20), facultando a qualquer interessado a
possibilidade de impugnação das contas no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações (certidão de fl. 20v.).
Expedido o Parecer Técnico da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, tendo restado caracterizada a ausência de
movimentação de recursos por parte da agremiação partidária, diante da ausência de movimentação financeira no extrato bancário,
manifestou-se a unidade técnica pelo julgamento das contas como aprovadas.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente aprovação das contas (fl. 26).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro
em análise, ao juízo competente da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser preenchida de acordo com o modelo disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue fisicamente no Cartório Eleitoral e
processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Destarte, o art. 45, I, II e III da Resolução TSE n. 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
O Partido Popular Socialista (atual Cidadania) apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º
da Resolução nº 23.546/2017, preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada
pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração prestada, e
entregue fisicamente ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas.
A análise da documentação de fls. 22-25 deu conta de que o Partido não possui conta bancária, não recebeu repasses de recursos do Fundo
Partidário e não emitiu recibos de doação.
Assim, comprovada a ausência de movimentação de recursos financeiros nos autos da prestação de contas em exame, considera-se válida a
Declaração apresentada pelo partido, conforme se posicionou a unidade técnica e opinou o Ministério Público Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica, o parecer do Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo Cartório Eleitoral, julgo
APROVADAS as contas do Partido Popular Socialista (atual Cidadania) do município de Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2018,
em conformidade com o art. 45, VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 30 de outubro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 203/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-50.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DE URUGUAIANA (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : EFRAIM DA SILVA SALTZ (PRESIDENTE) E LUIZ EDUARDO DE SOUZA DOS SANTOS (TESOUREIRO) (ADV(S)
CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Republicano Brasileiro do município de Uruguaiana para o exercício fiscal do ano de 2018,
consubstanciada na apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 16).
Foi publicado o Edital nº 033/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 04/10/2019 (fl. 27), facultando a qualquer interessado a
possibilidade de impugnação das contas no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações (certidão de fl. 27v.).
Expedido o Parecer Técnico da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, tendo restado caracterizada a ausência de
movimentação de recursos por parte da agremiação partidária, diante da ausência de movimentação financeira no extrato bancário,
manifestou-se a unidade técnica pelo julgamento das contas como aprovadas.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente aprovação das contas (fl. 34).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro
em análise, ao juízo competente da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser preenchida de acordo com o modelo disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue fisicamente no Cartório Eleitoral e
processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Destarte, o art. 45, I, II e III da Resolução TSE n. 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
Partido Republicano Brasileiro apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º da Resolução nº
23.546/2017, preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo tesoureiro e
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pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração prestada, e entregue fisicamente
ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas.
A Análise da Documentação Complementar de fls. 30/33 deu conta de que não foram identificados lançamentos para a conta bancária
vinculada ao partido e de que não houve transferência do fundo partidário para o Diretório Municipal.
Assim, comprovada a ausência de movimentação de recursos financeiros nos autos da prestação de contas em exame, considera-se válida a
Declaração apresentada pelo partido, conforme se posicionou a unidade técnica e opinou o Ministério Público Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica, o parecer do Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo Cartório Eleitoral, julgo
APROVADAS as contas do Partido Republicano Brasileiro do município de Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2018, em
conformidade com o art. 45, VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 30 de outubro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 204/2019 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-28.2019.6.21.0057
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) RODRIGO BARZONI BOFILL-OAB 98218)
RESPONSÁVEL(S) : LOECI GONÇALVES ALBECHE E LUIS OSORIO BLANCO DE MORAES (ADV(S) RODRIGO BARZONI BOFILL-OAB
98218)
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Social Democrático do município de Uruguaiana para o exercício fiscal do ano de 2018,
consubstanciada na apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 17).
Foi publicado o Edital nº 037/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 04/10/2019 (fl. 121), facultando a qualquer interessado a
possibilidade de impugnação das contas no prazo de 3 (três) dias. Transcorrido o prazo legal, não houve impugnações (certidão de fl. 21v.).
Expedido o Parecer Técnico da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, tendo restado caracterizada a ausência de
movimentação de recursos por parte da agremiação partidária, diante da ausência de movimentação financeira no extrato bancário,
manifestou-se a unidade técnica pelo julgamento das contas como aprovadas.
O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento integral do parecer técnico e pela consequente aprovação das contas (fl. 30).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os Partidos Políticos devem apresentar, anualmente, sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro
em análise, ao juízo competente da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95).
A Lei n° 13.165/15 incluiu o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os órgãos partidários municipais ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação de recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro no respectivo exercício financeiro, exigindo-se, contudo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos.
O Tribunal Superior Eleitoral, por meio do art. 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamentou o art. 32, § 4º da Lei nº
9.096/95, estabelecendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser preenchida de acordo com o modelo disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo Presidente e Tesoureiro, entregue fisicamente no Cartório Eleitoral e
processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Destarte, o art. 45, I, II e III da Resolução TSE n. 23.546/2017 fixou procedimentos para o trâmite dos autos de prestação de contas com
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, objetivando a publicização do documento, comprovação de inexistência de
movimentação bancária e a colheita de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral, a fim de lhe atribuir condições mínimas de
credibilidade.
Partido Social Democrático apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, nos termos do art. 28, § 3º da Resolução nº
23.546/2017, preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, assinada pelo tesoureiro e
pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração prestada, e entregue fisicamente
ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas.
A Análise da Documentação Complementar de fls. 20/29 deu conta de que não foram identificados lançamentos para a conta bancária
vinculada ao partido e de que não houve transferência do fundo partidário para o Diretório Municipal.
Assim, comprovada a ausência de movimentação de recursos financeiros nos autos da prestação de contas em exame, considera-se válida a
Declaração apresentada pelo partido, conforme se posicionou a unidade técnica e opinou o Ministério Público Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica, o parecer do Ministério Público e a documentação juntada aos autos pelo Cartório Eleitoral, julgo
APROVADAS as contas do Partido Social Democrático do município de Uruguaiana, relativas ao exercício financeiro de 2018, em
conformidade com o art. 45, VIII, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
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Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Uruguaiana, 30 de outubro de 2019
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 164/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-41.2019.6.21.0062
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) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
RESPONSÁVEL(S) : GREICI DALACORTE BORELLI E MARCOS VINICIUS CERICATTO
Vistos.
O Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Camargo/RS não prestou tempestivamente as contas partidárias relativas ao exercício 2018.
Expedidas as cartas de notificações e transcorrido o prazo sem manifestação, foi determinada a suspensão do recebimento dos recursos do
fundo partidário e o regular trâmite do feito, conforme rito específico. (fl. 09)
O examinador prestou que, não há registros sobre a eventual emissão de recibos de doação por parte do Diretório Municipal do Partido no ano
de 2018, nos termos da exigência contida no art. 11 da Resolução do TSE 23.546/2017. (fl. 16)
O Ministério Público opinou para que sejam julgadas como não prestas as contas nos termos do artigo 46, inciso IV, “a”, da Resolução nº
23.546/2017 do TSE. (fl. 17).
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O feito encontra-se apto a julgamento, eis que o partido político e seus respectivos representantes foram intimados, deixando transcorrer os
prazos sem manifestação. Assim, é de se reconhecer a preclusão e a respectiva revelia das partes no presente processo, nos termos do art.
344 do CPC, os quais, não apresentaram as contas e nem constituíram defensor, sendo que os prazos fluirão da data de publicação da
sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Nos termos do art. 32 da Lei 9.096/95, os partidos políticos estão obrigados a prestar contas, anualmente a Justiça Eleitoral, até o dia 30 de
abril do ano subsequente.
Ainda que os órgãos partidários municipais não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, os mesmos continuam
obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme o art. 28 §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Quando não há movimentação financeira ou estimável em dinheiro de qualquer espécie, a agremiação partidária deve apresentar declaração
de ausência de movimentação financeira nos termos do art. 28, §3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Intimados, tanto agremiação partidária quanto os responsáveis financeiros, não apresentaram manifestação, deixando transcorrer o prazo,
demonstrando desinteresse na correta apresentação das contas, entregando as peças regulamentares e prestação de contas completa.
Nos termos do art. 45, VIII, al. b e c, após devidamente assegurado o amplo direito de defesa, cabe ao magistrado decidir a causa de acordo
com os elementos existentes e sua livre convicção.
Diante da ausência de elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da origem
de recursos, não tendo sido apresentados os documentos e as informações obrigatórias constantes na legislação eleitoral, e, ainda, tendo o
órgão partidário deixado de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impede a análise da movimentação dos seus
recursos financeiros, torna-se imperioso julgar as contas como não prestadas.
Há que se observar que, nos termos do art. 47, §2º, da Resolução 23.546/2017, fica o órgão partidário obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação do órgão de direção municipal.
Por fim, nos termos do disposto no art. 42 da Resolução TSE n. 23.465/15, a qual disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e
extinção de partidos políticos, “Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação”.
Ressalta-se a revogação da Resolução n. 23.465/15, que foi substituída pela 23.571/2018, cuja a redação é a que segue: “será suspenso o
registro ou anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não prestadas, devendo o
órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação.”
Não obstante, o ministro Gilmar Mendes concedeu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6032, para dar interpretação
conforme a Constituição Federal às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que permitam a suspensão automática do registro de órgão
partidário estadual ou municipal em razão da ausência de prestação de contas.
A ADI questiona o artigo 47, caput e parágrafo 2º, da Resolução/TSE 23.432/2014; o artigo 48, caput e parágrafo 2º da Resolução/TSE
23.546/2017; e o artigo 42, caput, da Resolução/TSE 23.571/2018, todos de mesmo conteúdo, estabelecendo sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário em caso de não apresentação de prestação de contas.
Diante do exposto, nos termos do art. 46, IV, ‘a’ e ‘b’, da Resolução TSE nº 23.546/2017, DECRETO A REVELIA do Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) de Camargo/RS e seus agentes responsáveis, Greici Dalacorte Borelli e Marcos Vinicius Cericatto, e julgo NÃO PRESTADAS
as contas do Partido , referentes ao exercício 2018, ficando a agremiação partidária proibida de receber recursos do Fundo Partidário enquanto
não for regularizada a situação.
Intimem-se.
D.L.
Marau, 29 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI - Juíza Eleitoral da 062ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 165/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-04.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Ausência de prestação de contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI ANTONIO COLET E RODRIGO DURANTE
Vistos.
O Partido Social Democrático (PSD) de Vila Maria/RS não prestou tempestivamente as contas partidárias relativas ao exercício 2018.
Expedidas as cartas de notificações e transcorrido o prazo sem manifestação, foi determinada a suspensão do recebimento dos recursos do
fundo partidário e o regular trâmite do feito, conforme rito específico. (fl. 10)
O examinador informou que, não há registros sobre a eventual emissão de recibos de doação por parte do Diretório Municipal do Partido no
ano de 2018, nos termos da exigência contida no art. 11 da Resolução do TSE 23.546/2017. (fl. 16)
O Ministério Público opinou para que sejam julgadas como não prestas as contas nos termos do artigo 46, inciso IV, “a”, da Resolução nº
23.546/2017 do TSE. (fl. 17).
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O feito encontra-se apto a julgamento, eis que o partido político e seus respectivos representantes foram intimados, deixando transcorrer os
prazos sem manifestação. Assim, é de se reconhecer a preclusão e a respectiva revelia das partes no presente processo, nos termos do art.
344 do CPC, os quais, não apresentaram as contas e nem constituíram defensor, sendo que os prazos fluirão da data de publicação da
sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Nos termos do art. 32 da Lei 9.096/95, os partidos políticos estão obrigados a prestar contas, anualmente a Justiça Eleitoral, até o dia 30 de
abril do ano subsequente.
Ainda que os órgãos partidários municipais não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, os mesmos continuam
obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme o art. 28 §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Quando não há movimentação financeira ou estimável em dinheiro de qualquer espécie, a agremiação partidária deve apresentar declaração
de ausência de movimentação financeira nos termos do art. 28, §3º, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Intimados, tanto agremiação partidária quanto os responsáveis financeiros, não apresentaram manifestação, deixando transcorrer o prazo,
demonstrando desinteresse na correta apresentação das contas, entregando as peças regulamentares e prestação de contas completa.
Nos termos do art. 45, VIII, al. b e c, após devidamente assegurado o amplo direito de defesa, cabe ao magistrado decidir a causa de acordo
com os elementos existentes e sua livre convicção.
Diante da ausência de elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da origem
de recursos, não tendo sido apresentados os documentos e as informações obrigatórias constantes na legislação eleitoral, e, ainda, tendo o
órgão partidário deixado de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impede a análise da movimentação dos seus
recursos financeiros, torna-se imperioso julgar as contas como não prestadas.
Há que se observar que, nos termos do art. 47, §2º, da Resolução 23.546/2017, fica o órgão partidário obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação do órgão de direção municipal.
Por fim, nos termos do disposto no art. 42 da Resolução TSE n. 23.465/15, a qual disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e
extinção de partidos políticos, “Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação”.
Ressalta-se a revogação da Resolução n. 23.465/15, que foi substituída pela 23.571/2018, cuja a redação é a que segue: “será suspenso o
registro ou anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não prestadas, devendo o
órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação.”
Não obstante, o ministro Gilmar Mendes concedeu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6032, para dar interpretação
conforme a Constituição Federal às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que permitam a suspensão automática do registro de órgão
partidário estadual ou municipal em razão da ausência de prestação de contas.
A ADI questiona o artigo 47, caput e parágrafo 2º, da Resolução/TSE 23.432/2014; o artigo 48, caput e parágrafo 2º da Resolução/TSE
23.546/2017; e o artigo 42, caput, da Resolução/TSE 23.571/2018, todos de mesmo conteúdo, estabelecendo sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário em caso de não apresentação de prestação de contas.
Diante do exposto, nos termos do art. 46, IV, ‘a’ e ‘b’, da Resolução TSE nº 23.546/2017, DECRETO A REVELIA do Partido Social
Democrático – PSD de Vila Maria/RS e seus agentes responsáveis, Vanderlei Antônio Colet e Rodrigo Durante, e julgo NÃO PRESTADAS as
contas do Partido, referentes ao exercício 2018, ficando a agremiação partidária proibida de receber recursos do Fundo Partidário enquanto
não for regularizada a situação.
Intimem-se.
D.L.
Marau, 29 de outubro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
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65ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 115/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-94.2019.6.21.0065
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FELIPE RIBAS DOURADO-OAB 75451)
RESPONSÁVEL(S) : FLAVIO MILTON DE SOUZA E CICERO AUGUSTO ALTREITER (ADV(S) FELIPE RIBAS DOURADO-OAB 75451)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas anual do Movimento Democrático Brasileiro de Gramado, relativa ao exercício 2018.
As contas foram prestadas em 12 de junho de 2019 (fl. 02).
Publicados o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício através do Edital nº 21/2019, em 26 de junho de 2019, o prazo
legal transcorreu sem impugnação.
A Unidade Técnica responsável pelo exame emitiu Exame Preliminar, no qual solicitou a apresentação de documentação complementar.
Posteriormente, foi exarado o Exame de Prestação de Contas (fls. 57), em que o partido intimado a se manifestar acerca de movimentação
financeira que não consta na prestação de contas. O partido se manifestou através do documento de fl. 62.
Exarado o Parecer Conclusivo (fls. 63-64), o responsável pela análise se manifestando pela aprovação das contas com ressalvas, nos termos
do art. 46, inciso II, da Resolução aplicável.
O Ministério Público Eleitoral, na esteira da Unidade Técnica, também emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 66).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
A análise técnica foi efetuada de acordo com as normas estabelecidas na Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
As contas foram apresentadas intempestivamente, desatendendo ao disposto no artigo 32 da Lei 9.096/95.
A Unidade Técnica verificou a necessidade de apresentação de documentação complementar. Devidamente intimado o partido e os seus
responsáveis, o partido permaneceu inerte.
Exarado o Parecer Conclusivo pela Unidade Técnica de Exame, observou-se que não houve recebimento de recursos proveniente do Fundo
Partidário no respectivo exercício ora analisado, de modo que inexistem irregularidades quanto a este quesito. Em relação às receitas
partidárias, o partido recebeu R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) a título de doação.
Foram identificados gastos ao longo do exercício de 2018, no total de R$ 6.306,05 (seis mil e trezentos e seis reais e cinco centavos).
Em relação à manifestação partidária de fl. 62, o partido argumenta que a doação no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), provenientes de
Eugênio Muller Bertolucci, não foram registrados na prestação de contas em virtude de erro material, o que não ensejaria a desaprovação de
contas. Conforme a Unidade Técnica, a doação atendeu os requisitos da Resolução TSE n.º 23.546/2017, uma vez que o depósito foi
devidamente identificado pelo CPF do doador, conforme dita os §§ 1 e 2 da Resolução TSE n.º 23.546/2017
Diante da análise e, sobretudo, considerando a inexistência de impugnação e a manifestação favorável da Unidade Técnica, verifica-se que
não restaram caracterizadas impropriedades e/ou irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de tal forma que, acolhendo parecer
ministerial, entendo ser cabível a aprovação das contas com ressalvas, em virtude de erro de natureza meramente formal, com fulcro no art.
46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
Isso posto, APROVO as contas com ressalvas do partido acima qualificado, relativas ao Exercício Financeiro de 2018, nos termos do artigo 46,
inciso II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, ante os fundamentos consignados.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Canela, 30 de outubro de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 65 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-43.2019.6.21.0065
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gramado
JUÍZA ELEITORAL: SIMONE RIBEIRO CHALELA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) PAULA C MIRANDA SCHAUMLOFFEL-OAB 34971)
RESPONSÁVEL(S) : JEFERSON BENETTI E MARTA LIEGE HAHN (ADV(S) PAULA C MIRANDA SCHAUMLOFFEL-OAB 34971)
Vistos e examinados os autos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido da Social Democracia Brasileira de Gramado, relativa ao exercício 2018.
As contas foram prestadas em 30 de abril de 2019 (fl. 02).
Intimados a apresentar documentação complementar através do Exame Preliminar de Contas partidárias (fl. 43), nota de expediente n.º
65/2019 (fl. 44), o permaneceu inerte. Após elaboração do Exame de Prestação de Contas (fls. 51-52), em que foi novamente intimado a
apresentar documentação complementar, o partido as entregou, conforme o protocolo 35181/2019 (fls. 56-60). Devidamente publicado o Edital
de Publicação de Contas Partidárias (fl. 61), seu prazo decorreu sem impugnações, conforme certidão de fl. 64.
Posteriormente, a Unidade Técnica responsável pelo exame emitiu Parecer Conclusivo (fls. 65-66), manifestando-se pela aprovação das
contas, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução aplicável.
O Ministério Público Eleitoral, na esteira da Unidade Técnica, também emitiu parecer pela aprovação das contas (fl. 68).
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Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
PASSO A FUNDAMENTAR E DECIDIR.
A análise técnica foi efetuada de acordo com as normas estabelecidas na Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE n. 23.546/2017.
As contas foram apresentadas, atendendo ao disposto no artigo 32 da Lei 9.096/95.
A Unidade Técnica verificou a necessidade de apresentação de documentação complementar. Devidamente intimado o partido e os seus
responsáveis, através das notas de expediente n.º 65/2019 e 85/2019, o partido entregou manifestação em que protocolou a documentação
complementar.
Exarado o Parecer Conclusivo pela Unidade Técnica de Exame, observou-se que não houve recebimento de recursos proveniente do Fundo
Partidário no respectivo exercício ora analisado, de modo que inexistem irregularidades quanto a este quesito. Em relação às receitas
partidárias, o partido recebeu R$ 740,00(setecentos e quarenta reais) a título de doação. Foram identificados gastos ao longo do exercício de
2018 no montante de R$ 551,50 (quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).
Quanto as inconsistências relatadas no Exame de Contas, documentação ausente e depósito em nome de outra pessoa, a documentação foi
entregue pelo partido. Em relação a documentação essencial, Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, as peças foram
devidamente publicadas e não houve impugnação. Já no tocante ao depósito em nome de pessoa diversa do declarado, o partido declarou que
trata-se de erro ao digitar o CPF apenas constatado no momento da análise de contas. Foi efetivado o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.
Diante da análise e, sobretudo, considerando a inexistência de impugnação e a manifestação favorável da Unidade Técnica, verifica-se que
não restaram caracterizadas impropriedades e/ou irregularidades hábeis a macular as presentes contas, de tal forma que, acolhendo parecer
ministerial, entendo ser cabível a aprovação das contas, fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
“Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;”
Isso posto, APROVO as contas do partido acima qualificado, relativas ao Exercício Financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, inciso I, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, ante os fundamentos consignados.
Registre-se. Publique-se.
Intime-se através do Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.
Canela, 30 de outubro de 2019
SIMONE RIBEIRO CHALELA
Juíza Eleitoral da 065ª ZE

75ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 217/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-58.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DE NOVA PRATA/ RS (ADV(S) LÍNDON ROBERTO BOLSONI-OAB 30778)
RESPONSÁVEL(S) : AGENOR PEDRO ZAMIN E ILDO JOSÉ BOLZAN (ADV(S) LÍNDON ROBERTO BOLSONI-OAB 30778)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo Partido Democratas - DEM do município de Nova Prata/RS, relativa ao exercício
financeiro de 2018.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 07/05/2019, conforme certidão de fl. 62, v, o Edital n. 12/2019 (fl. 62), 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, v). Não houve impugnação às contas (fl. 62, v).
A unidade técnica realizou Exame Preliminar (fl. 65), identificando ausência de documentos obrigatórios. A agremiação partidária e os
responsáveis foram intimados (fls. 67), mas não foi apresentada manifestação (fl. 67).
Em relatório de Exame das Contas (fls. 69), a unidade técnica identificou, como principal falha, a ausência do comprovante de despesas com
serviços de contabilidade. Intimado, o partido manifestou-se informando que os serviços advocatícios somente foram realizados dentro do
exercício do ano de 2019, bem como não há necessidade de esclarecer pagamentos por serviços prestados em exercício anterior ao
efetivamente devido. (fl. 72 à94).
Emitido o Parecer conclusivo (fls. 95), o órgão técnico manteve o apontamento relativo à ausência do comprovante de recursos de origem não
identificada, considerando, porém, que o valor é de pequeno monta, não sendo razoável exigir o recolhimento; opinando, por fim, pela
aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 96), 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 verificou recurso de origem não identificada, documento exigido no art. 29 da Resolução TSE nº 23.546/2017. Ao
considerar o §3º do art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, com redação transcrita abaixo, a unidade técnica considerou que a falha não
afetou a análise da movimentação financeira, portanto, não justificando a desaprovação das contas:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: [...]
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§ 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 Democratas - DEM do município de Nova Prata/
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.
Nova Prata, 29 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 218/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-57.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO - PSD DE NOVA PRATA/ RS (ADV(S) JAQUELINE BRISTOT GADDO NESPOLOOAB 85960)
RESPONSÁVEL(S) : OSMAR BRISTOT E LUIZ CARLOS ZANELLA (ADV(S) JAQUELINE BRISTOT GADDO NESPOLO-OAB 85960)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo Partido Social Democrático - PSD do município de Nova Prata/RS, relativa ao
exercício financeiro de 2018.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 07/05/2019, conforme certidão de fl. 49, v, o Edital n. 12/2019 (fl. 49), o qual
dá publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. O Ministério Público Eleitoral foi
intimado (fl. 49, v). Não houve impugnação às contas (fl. 49, v).
A unidade técnica realizou Exame Preliminar (fl. 52), identificando ausência de documentos obrigatórios. A agremiação partidária e os
responsáveis foram intimados (fls. 54), mas não foi apresentada manifestação (fl. 54).
Em relatório de Exame das Contas (fls. 56/57), a unidade técnica identificou, como principal falha, a ausência do comprovante de despesas
com serviços de contabilidade.
Emitido o Parecer conclusivo (fls. 59), o órgão técnico manteve o apontamento relativo à ausência do comprovante de despesas com serviços
de contabilidade e consultoria jurídica, considerando, porém, que não houve comprometimento da análise da movimentação financeira do
órgão partidário; opinando, por fim, pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 60), 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 verificou a ausência do comprovante de despesas de serviços contábeis, documento exigido no art. 29 da Resolução
TSE nº 23.546/2017. Ao considerar o §3º do art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, com redação transcrita abaixo, a unidade técnica
considerou que a falha não afetou a análise da movimentação financeira, portanto, não justificando a desaprovação das contas:
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 Social Democrático - PSD do município de Nova
Prata/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.
Nova Prata, 29 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 219/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 48-70.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE NOVA PRATA (ADV(S) LÍNDON ROBERTO BOLSONI-OAB 30778)
RESPONSÁVEL(S) : AGENOR PEDRO ZAMIN E CLAUDINO FRANCISCO PIRES (ADV(S) LÍNDON ROBERTO BOLSONI-OAB 30778)
Vistos.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de regularização de prestação de contas referentes às Eleições Gerais 2018 do Partido Democratas - DEM do município de Nova
Prata/RS.
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A agremiação apresentou as contas em 11/07/2019 (fls. 04-24).
Publicado o edital n.º 27/2019 (fl. 30), não houve impugnação (fl. 30, v).
Elaborado relatório preliminar pela unidade técnica, foram identificadas impropriedades e irregularidades (fls. 33).
Regularmente intimada, a agremiação silenciou (fls. 30, v).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo (fls. 37/38) opinando pela desaprovação das contas eleitorais.
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral expediu Parecer opinando pela desaprovação das contas (fl. 40).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Nos moldes do art. 48 da Res.-TSE n. 23.553/2017, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral mesmo que ausente a
movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, ainda que de
forma intempestiva.
Ainda, nos termos do artigo 10 e parágrafos 1º e 2º da mencionada resolução, a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida pelos
partidos e candidatos ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, requisito não cumprido pela agremiação
partidária.
A ausência de informações acerca da abertura da conta bancária consiste em irregularidade insanável. Isso porque, conforme o art. 60, §1º, da
Res. TSE n. 23.553/2017, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados extratos
compreendendo todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira. Diante da ausência da abertura da
conta bancária não há como conferir confiabilidade à prestação de contas apresentada pelo partido, uma vez que inexiste instrumento apto a
realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo partido.
Inviabilizada, portanto, a fiscalização por esta Justiça sobre a movimentação financeira da agremiação, comprometendo a regularidade das
contas.
Destaca-se a existência de outras irregularidades, tais como: omissão na apresentação das contas parciais, ausência de conciliação bancária
apta a justificar as divergências apontadas e, por fim, a não comprovação do pagamento dos serviços de consultoria e contabilidade prestados
durante a campanha eleitoral, conforme apontado nos pareceres técnicos
Dessa forma, com razão a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral no sentido de que as inconsistências apontadas maculam a
prestação de contas do partido.
III - DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido Democratas - DEM do município de Nova Prata/RS referente às Eleições
Gerais 2018 com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
DETERMINO, ainda, a SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, de acordo com o art. 77, § 4º e 6º da
mencionada resolução, pelo período de 03 (três) meses do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá requerer a remessa de cópia integral dos autos, na forma
do disposto no art. 84 da Res. -TSE n.º 23.553/2017.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e notifiquem-se os diretórios partidários estadual e nacional acerca da decisão e da
sanção aplicada ao partido.
Após, arquive-se
Nova Prata, 29 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 220/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 49-55.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Bassano
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE NOVA BASSANO (ADV(S) LÍNDON ROBERTO BOLSONI-OAB 30778)
RESPONSÁVEL(S) : SAMUEL SEGANFREDO MATIELLO E VERANICE PELLE DE BONA (ADV(S) LÍNDON ROBERTO BOLSONI-OAB
30778)
Vistos.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de regularização de prestação de contas referentes às Eleições Gerais 2018 do Partido Democratas - DEM do município de Nova
Bassano/RS.
A agremiação apresentou as contas em 11/07/2019 (fls. 04-31).
Publicado o edital n.º 27/2019 (fl. 36), não houve impugnação (fl. 36, v).
Elaborado relatório preliminar pela unidade técnica, foram identificadas impropriedades e irregularidades (fls. 40).
Regularmente intimada, a agremiação silenciou (fls. 41, v).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo (fls. 43) opinando pela desaprovação das contas eleitorais.
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral expediu Parecer opinando pela desaprovação das contas (fl. 45).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Nos moldes do art. 48 da Res.-TSE n. 23.553/2017, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral mesmo que ausente a
movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, ainda que de
forma intempestiva.
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Ainda, nos termos do artigo 10 e parágrafos 1º e 2º da mencionada resolução, a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida pelos
partidos e candidatos ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, requisito não cumprido pela agremiação
partidária.
A ausência de informações acerca da abertura da conta bancária consiste em irregularidade insanável. Isso porque, conforme o art. 60, §1º, da
Res. TSE n. 23.553/2017, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados extratos
compreendendo todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira. Diante da ausência da abertura da
conta bancária não há como conferir confiabilidade à prestação de contas apresentada pelo partido, uma vez que inexiste instrumento apto a
realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo partido.
Inviabilizada, portanto, a fiscalização por esta Justiça sobre a movimentação financeira da agremiação, comprometendo a regularidade das
contas.
Destaca-se a existência de outras irregularidades, tais como: omissão na apresentação das contas parciais e a não comprovação do
pagamento dos serviços de consultoria e contabilidade prestados durante a campanha eleitoral, conforme apontado nos pareceres técnicos
Dessa forma, com razão a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral no sentido de que as inconsistências apontadas maculam a
prestação de contas do partido.
III - DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido Democratas - DEM do município de Nova Bassano/RS referente às
Eleições Gerais 2018 com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
DETERMINO, ainda, a SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, de acordo com o art. 77, § 4º e 6º da
mencionada resolução, pelo período de 03 (três) meses do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá requerer a remessa de cópia integral dos autos, na forma
do disposto no art. 84 da Res. -TSE n.º 23.553/2017.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e notifiquem-se os diretórios partidários estadual e nacional acerca da decisão e da
sanção aplicada ao partido.
Após, arquive-se
Nova Prata, 29 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 221/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 54-77.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Nova Prata
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (NOVA PRATA) (ADV(S) JOÃO CARLOS SCHIMITT-OAB 15624)
RESPONSÁVEL(S) : JULIAN MICHELSEN DE LIMA (ADV(S) GENÉSIO RAMPON-OAB 35817), CLAYTON RIGO (ADV(S) GENÉZIO
RAMPON-OAB 35817)
Vistos.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de regularização de prestação de contas referentes às Eleições Gerais 2018 do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município
de Nova Prata/RS.
A agremiação apresentou as contas em 29/07/2019 (fls. 02-23) e em 22/08/2019 o partido regularizou a representação processual (fls. 27).
Elaborado relatório preliminar pela unidade técnica, foram identificadas impropriedades e irregularidades (fls. 29).
Regularmente intimada, a agremiação silenciou (fls. 30, v).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo (fls. 32) opinando pela desaprovação das contas eleitorais.
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral expediu Parecer opinando pela desaprovação das contas (fl. 34).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Nos moldes do art. 48 da Res.-TSE n. 23.553/2017, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral mesmo que ausente a
movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, ainda que de
forma intempestiva.
Ainda, nos termos do artigo 10 e parágrafos 1º e 2º da mencionada resolução, a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida pelos
partidos e candidatos ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, requisito não cumprido pela agremiação
partidária.
A ausência da abertura da conta bancária consiste em irregularidade insanável. Isso porque, conforme o art. 60, §1º, da Res. TSE n.
23.553/2017, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados extratos compreendendo
todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira. Diante da ausência da abertura da conta bancária
não há como conferir confiabilidade à prestação de contas apresentada pelo partido, uma vez que inexiste instrumento apto a realizar o
controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo partido.
Inviabilizada, portanto, a fiscalização por esta Justiça sobre a movimentação financeira da agremiação, comprometendo a regularidade das
contas.
Dessa forma, com razão a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral no sentido de que as inconsistências apontadas maculam a
prestação de contas do partido.
III - DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Nova Prata/RS referente
às Eleições Gerais 2018 com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
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DETERMINO, ainda, a SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, de acordo com o art. 77, § 4º e 6º da
mencionada resolução, pelo período de 03 (três) meses do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá requerer a remessa de cópia integral dos autos, na forma
do disposto no art. 84 da Res. -TSE n.º 23.553/2017.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e notifiquem-se os diretórios partidários estadual e nacional acerca da decisão e da
sanção aplicada ao partido.
Após, arquive-se
Nova Prata, 29 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 222/2019 - 75 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-50.2019.6.21.0075
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre do Prata
JUIZ ELEITORAL: CARLOS KOESTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DE VISTA ALEGRE DO PRATA/ RS (ADV(S) ZULMIR MIOTTO-OAB 50276)
RESPONSÁVEL(S) : NILO ROMAN E ALCEU ALESSIO (ADV(S) ZULMIR MIOTTO-OAB 50276)
Rh.
Nos termos do artigo 38, da Resolução TSE n. 23.546/2017, intime-se o órgão partidário e seus responsáveis, através de publicação no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, para que, no prazo de 15 dias, ofereçam defesa.
Decorrido o prazo, com manifestação, venham os autos conclusos.
Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se as partes para alegações finais.
Nova Prata, 29 de outubro de 2019
CARLOS KOESTER
Juiz Eleitoral da 075ª ZE

80ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 80 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-06.2019.6.21.0080
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Lourenço do Sul
JUÍZA ELEITORAL: TAMARA BENETTI VIZZOTTO
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES, GRAZIELA DE ARAÚJO VASQUES E MARCOS DA SILVA BARBOSA (ADV(S)
JOSE DANIEL RAUPP MARTINS-OAB 31054)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores – PT, 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. 123, o Edital n. 010/2019 (fl. 122), o qual
dá publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. O Ministério Público Eleitoral foi
intimado (fl. 148). Não houve impugnação às contas (fl. 128).
A unidade técnica realizou Exame Preliminar (fl. 129), 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. 133/134), apresentando os
documentos faltantes nas manifestações de fls. 136 a 147 e de fl. 151.
Em relatório de Exame da Prestação de Contas (fls. 158 a 160), a unidade técnica se manifestou no sentido de que não restaram
irregularidades.
Emitido o Parecer Conclusivo (fls. 164 a 166), o órgão técnico manifestou-se pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 168), manifestando-se pela aprovação das contas.
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. 164 a 166) destacou que, ao fim da análise, não restaram impropriedades ou irregularidades a apontar.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS as contas partidárias anuais do Partido dos Trabalhadores - PT, de São Lourenço do Sul/RS, relativas ao
exercício de 2018, com fundamento no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
São Lourenço do Sul, 25 de outubro de 2019
TAMARA BENETTI VIZZOTTO - Juíza Eleitoral da 080ª ZE
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83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 208/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-43.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) DE SARANDI-RS (ADV(S) JUAREZ TABUIA WEINGARTNER-OAB 049762)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO DOLCI E SIDNEI PICCINI (ADV(S) JUAREZ TABUIA WEINGARTNER-OAB 049762)
Vistos etc.
Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul nos moldes do art. 294 da CNJE.
Diligências Legais.
Sarandi, 30 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 209/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-69.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS)
RESPONSÁVEL(S) : FRANCESCO RECH E ANSELMO SPESSATTO NETO
Vistos etc.
Notifiquem-se os interessados para que se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as informações e documentos apresentados no
processo, especialmente sobre a informação da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, "e",
da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Sarandi, 30 de outubro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 210/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-11.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra Funda
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) LUIZ CARLOS GHISSELLI JUNIOR-OAB 84835)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS GHISSELLI JUNIOR E RUDIMAR ANTONIO PELLENZ (ADV(S) LUIZ CARLOS GHISSELLI JUNIOROAB 84835)
Em cumprimento ao despacho da fl. 91, notifico o órgão partidário e os responsáveis para que cumpram as diligências apontadas no exame
das contas das fls. 130/132 no prazo de 30 (trinta) dias.
O interessado poderá obter o inteiro teor do documento junto ao Cartório Eleitoral da 83ª Zona Eleitoral, sito à rua João Tesser, nº 702, bairro
Vila Maria, Sarandi-RS.
Sarandi, 30 de outubro de 2019
Wellerson Cioglia Júnior,
Chefe de Cartório da 083ª ZE.

94ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 69/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Mateus da Jornada Fortes, Juiz Eleitoral da 094ª Zona de Frederico Westphalen/RS, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este Juízo, situado na Rua Tenente Lira, 986,
Centro, em Frederico Westphalen, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE
23.546/2017.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos do(s) seguinte(s) partido(s) político(s):
Partido Social Democrático do município de Palmitinho – PSD
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Frederico Westphalen/RS, 24 de outubro de 2019.
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Eu, Felipe Trevisan Amaro, Chefe de Cartório da 094ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Mateus da Jornada Fortes,
Juiz Eleitoral.

108ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 108 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 1347-89.2014.6.21.0000
AÇÃO PENAL - CARGO - PREFEITO - CRIME ELEITORAL - CORRUPÇÃO OU FRAUDE
PROCEDÊNCIA: Sapucaia do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA PINTO GOEDERT
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (PRE)
RÉU(S) : VILMAR BALLIN (ADV(S) CRISTIANO GESSINGER PAUL-OAB 45945 E RUDOLF GENRO GESSINGER-OAB 49E540)
Vistos.
Diante da nulidade absoluta dos atos processuais impugnados pelos recorrentes e acolhida pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de janeiro de 2020, às 16h, na sala de audiências da 2ª Vara
Criminal do Fórum da Comarca de Sapucaia do Sul, para a reinquirição das testemunhas Heitor Luiz Angnes, Carmem Regina Geweter e João
Luiz Scopel, bem como para o interrogatório do réu.
Intimem-se o Ministério Público Eleitoral.
Intimem-se as testemunhas.
Intimem-se o réu e seu defensor.
Diligências legais.
Sapucaia do Sul, 30 de outubro de 2019
ANDRÉIA PINTO GOEDERT
Juíza Eleitoral da 108ª ZE

124ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 063/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-95.2019.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SOLIDERIEDADE
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS EDUARDO VILAR CHAMORRO E VLADIMIR DE MELLO BRASIL
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido Solidariedade, do Município de
Alvorada-RS.
Frustradas as tentativas realizadas pelo Cartório, determinei a notificação através dos Oficiais de Justiça do TJ/RS (fl. 14), sendo Vladimir de
Mello Brasil intimado (fl. 22). Outrossim, determinei a notificação através de Edital, nos termos do Inc. IV do art. 202 da CNJE, do tesoureiro,
através do Edital n. 30/2019 (fls. 29/31). Com a notificação dos responsáveis e com o transcurso de prazo, sem manifestação, determinei a
notificação do órgão estadual e nacional do partido para a suspensão de repasse de novas cotas do Fundo Partidário à comissão provisória
omissa (fl. 33).
Expedidos ofícios (fls. 36/37) aos diretórios estadual e nacional, informando da omissão do Solidariedade do município de Alvorada/RS no
dever de prestar as contas, bem como comunicando a suspensão imediata do repasse das quotas do Fundo Partidário à agremiação, nos
termos do art. 30, inciso III, alínea “a”, da Resolução do TSE nº 23.464/2015.
Decretando a revelia das partes e a adoção dos procedimentos previstos no artigo 30, inciso IV, alíneas "a" a "c" da Res. TSE n. 23.546/2017 ,
juntou-se o extrato emitido pelo Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, informando a não existência de conta bancária vinculada ao
partido (fl. 39) e certificado, ainda, o não recebimento de recursos oriundos do fundo partidário (fl. 40).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou (fls. 41/41v) pela manutenção da suspensão do repasse das quotas do Fundo
Partidário, ante a permanência da ausência de apresentação das contas, mesmo após oportunizada sua prestação após as notificações
realizadas pela Justiça Eleitoral.
Após, determinei a abertura de vista aos interessados, com base no art. 30, IV, alínea "e" da Resolução n. 23.546/2017, transcorrendo o prazo
sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art. 32,
caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fls. 05/06, o Partido
Solidariedade, esteve constituído, no exercício financeiro de 2017, no município de Alvorada-RS, tendo como responsáveis financeiros o
presidente Vladimir de Mello Brasil e o tesoureiro Carlos Eduardo Vilar Chamorro, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
Registra-se também que, nos termos do art. 65, § 3º, inciso III, da Res. TSE n. 23.546/2017, “as prestações de contas relativas aos exercícios
de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE n. 23.464, de 17 de dezembro de 2015”, motivo
pelo qual, sendo as presentes contas do exercício financeiro de 2017, devem as eventuais penalidades serem aplicadas com base nas
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disposições constantes na Res. TSE n. 23.464/2015. Por outro lado, seu processamento deveria seguir o rito previsto na Res. TSE n.
23.546/2017 que, da análise dos autos, verifico foi regularmente efetuada.
No mérito, constatada a regularidade das notificações realizadas, e a permanência da omissão na obrigação de prestar contas, mesmo após
oportunizada sua apresentação, o julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a",
da Res. TSE n. 23.464/2015.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 48 da Resolução TSE n. 23.464/2015, o qual regulamenta que:
Art. 48 - A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º - Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o Tribunal Superior Eleitoral deve encaminhar os autos ao Ministério
Público Eleitoral para os fins do art. 28, III, da Lei n. 9.096, de 1995.
§ 2º - O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente
todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados.
Considerando que não há notícia, nos presentes autos, do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, deixo de determinar a
devolução de tais valores, eis que inexistentes, permanecendo a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto
não for regularizada a situação do partido.
Ainda, a Resolução TSE n. 23.571/2018, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, prevê no
caput do artigo 42 que “será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação”, sendo que
tal suspensão de registro ou anotação também era prevista no caput do artigo 42 da Res. TSE n. 23.465/2015, vigente à época do exercício
financeiro das presentes contas.
Dessa forma, ante a omissão na apresentação das contas, fica o órgão partidário municipal impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, bem como suspenso o registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada sua situação.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Solidariedade do município de Alvorada-RS, relativas ao exercício financeiro de
2017, nos termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo
municipal a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação das contas e a
suspensão do registro de anotação de seus órgãos de direção, enquanto não regularizada a sua situação.
Intimem-se as partes, mediante publicação desta sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, considerando ter sido decretada
a revelia destes (caput do artigo 346 do CPC).
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão. Quanto à suspensão do registro
da anotação do Diretório Municipal do Solidariedade de Alvorada, determino o sobrestamento em razão da decisão liminar concedida na ADI nº
6032, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
Publique-se.
Cumpridas as demais diligências, arquivem-se.
Alvorada, 29 de outubro de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 064/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-65.2019.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
RESPONSÁVEL(S) : MARIA IVETA VIANNA DE MEDEIROS E WALQUIRIA CARDOSO VIANA
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido Republicano da Ordem Social PROS, do Município de Alvorada-RS.
Frustradas as tentativas realizadas pelo Cartório, determinei a notificação através dos Oficiais de Justiça do TJ/RS (fl. 11), sendo Maria Iveta
Vianna de Medeiros intimada (fl. 20). Outrossim, determinei a notificação através de Edital, nos termos do Inc. IV do art. 202 da CNJE,
da tesoureira, através do Edital n. 32/2019 (fls. 24/25).
Decretada a revelia das partes e a adotado os procedimentos previstos no artigo 30, inciso IV, alíneas "a" a "c" da Res. TSE n. 23.546/2017 ,
juntou-se o extrato emitido pelo Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, informando a não existência de conta bancária vinculada ao
partido (fls. 26/27) e certificado, ainda, o não recebimento de recursos oriundos do fundo partidário (fl. 28).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou (fls. 29/29v) pelo julgamento de não apresentação das contas.
Após, determinei a abertura de vista aos interessados, com base no art. 30, IV, alínea "e" da Resolução n. 23.546/2017, transcorrendo o prazo
sem manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art. 32,
caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fls. 03/03v, o Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, esteve constituído, no exercício financeiro de 2017, no município de Alvorada-RS, tendo como
responsáveis financeiros a presidente Maria Iveta Vianna de Medeiros a tesoureira Walquiria Cardoso Viana, fato que gerou a obrigação de
prestar contas.
Registra-se também que, nos termos do art. 65, § 3º, inciso III, da Res. TSE n. 23.546/2017, “as prestações de contas relativas aos exercícios
de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE n. 23.464, de 17 de dezembro de 2015”, motivo
pelo qual, sendo as presentes contas do exercício financeiro de 2017, devem as eventuais penalidades serem aplicadas com base nas
disposições constantes na Res. TSE n. 23.464/2015. Por outro lado, seu processamento deveria seguir o rito previsto na Res. TSE n.
23.546/2017 que, da análise dos autos, verifico foi regularmente efetuada.
No mérito, constatada a regularidade das notificações realizadas, e a permanência da omissão na obrigação de prestar contas, mesmo após
oportunizada sua apresentação, o julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a",
da Res. TSE n. 23.464/2015.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 48 da Resolução TSE n. 23.464/2015, o qual regulamenta que:
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Art. 48 - A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º - Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o Tribunal Superior Eleitoral deve encaminhar os autos ao Ministério
Público Eleitoral para os fins do art. 28, III, da Lei n. 9.096, de 1995.
§ 2º - O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente
todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados.
Considerando que não há notícia, nos presentes autos, do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, deixo de determinar a
devolução de tais valores, eis que inexistentes, permanecendo a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto
não for regularizada a situação do partido.
Ainda, a Resolução TSE n. 23.571/2018, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, prevê no
caput do artigo 42 que “será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação”, sendo que
tal suspensão de registro ou anotação também era prevista no caput do artigo 42 da Res. TSE n. 23.465/2015, vigente à época do exercício
financeiro das presentes contas.
Dessa forma, ante a omissão na apresentação das contas, fica o órgão partidário municipal impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, bem como suspenso o registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada sua situação.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano da Ordem Social do município de Alvorada-RS, relativas ao exercício
financeiro de 2017, nos termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados, cominando ao
órgão diretivo municipal a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação das
contas e a suspensão do registro de anotação de seus órgãos de direção, enquanto não regularizada a sua situação.
Intimem-se as partes, mediante publicação desta sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, considerando ter sido decretada
a revelia destes (caput do artigo 346 do CPC).
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão. Quanto à suspensão do registro
da anotação do Diretório Municipal do Solidariedade de Alvorada, determino o sobrestamento em razão da decisão liminar concedida na ADI nº
6032, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
Publique-se.
Cumpridas as demais diligências, arquivem-se.
Alvorada, 29 de outubro de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 065/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 60-34.2019.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - 2008
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
CANDIDATO(S) : PEDRO LUIS CABRAL NUNES
Vistos.
Trata-se de Prestação de contas eleitorais, pelo rito simplificado, apresentadas por Pedro Luis Cabral Nunez, candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Humanista da Solidariedade – PHS no município Alvorada/RS, nas eleições municipais de 2008.
Publicado o Edital nº 33/2019 (fls. 21 e 22) no DEJERS e no mural da 124ªZE, transcorreu in albis o prazo para impugnação, conforme certidão
à 22v.
Expediu-se, pela unidade técnica responsável, o Parecer Técnico pelo rito simplificado não tendo sido encontradas irregularidades a serem
apontadas (fl. 25), sem prejuízo de análise pelo Ministério Público Eleitoral.
Ouvido, o Ministério Público opinou, ao analisar as contas que não foram encontradas irregulariades, manifestou-se pela aprovação das contas
de campanha.
Foi o relatório.
Eis a decisão.
Observo que o requerimento de regularização está composto dos documentos arrolados na Resolução TSE nº 22.715/2008, sem
impropriedades ou irregularidades apontadas pela unidade técnica ou pelo Ministério Público Eleitoral.
Ante o exposto, com fulcro no art. 30, inciso I, da Lei n. 9.504/97 e no art. 40, inciso I, da Resolução TSE nº 22.715/2008, julgo APROVADAS
as contas eleitorais do candidato a vereador Pedro Luis Cabral Nunez, que concorreu sob o número 31031, do Partido Humanista da
Solidariedade - PHS, do município de Alvorada/RS, referentes às eleições municipais de 2008.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Anote-se o ASE 272 (apresentação das contas), motivo/forma 2 (extemporânea) no cadastro do eleitor Pedro Luis Cabral Nunez, inscrição n.
056610920400, tendo em vista já ter encerrado o prazo do mandato para o qual concorreu, de acordo com o art. 42, Inc. I da Resolução n.
22.715/2008.
Oportunamente, baixe-se e arquive-se.
Alvorada, 29 de outubro de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 066/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-20.2019.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
RESPONSÁVEL(S) : PEDRO LUIS CABRAL NUNEZ E RAFAEL BRUM DA COSTA
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Rh. Vistos.
Determino abertura de vista aos interessados para manifestarem-se sobre o parecer ministerial às fls. 32/32v, no prazo de 03 (três) dias, com
base no art. 30, IV, "e" da Resolução n. 23.546/2017.
Tendo em vista que as partes tornaram-se revéis, deverão ser intimadas pela publicação no DEJERS, sendo que o prazo fluirá conforme art.
346 do CPC.
Diligências legais.
Alvorada, 29 de outubro de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 067/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-80.2019.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : MARENILDA SILVA DE BORTOLI E JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRAOAB 55233)
Rh. Vistos.
Em face da impossibilidade de verificar os documentos juntados às fls. 186/203, intime-se as partes para que reapresentem cópias legíveis, no
prazo de 03 (três) dias.
Diligências legais.
Alvorada, 29 de outubro de 2019
FERNANDA PESSÔA CERVEIRA TONIOLO
Juíza Eleitoral da 124ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 144/2019 - 128 ZE/RS
Processo: PET – Requerimento- Prestação de Contas – de Exercício Financeiro – 2018.
Juíza Eleitoral: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Procedência: Passo Fundo
Número Único: 42-98.2019.6.21.0128
Partido(s) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (Adv. Franciéli Aparecida da Silva Gonçalves – OAB/RS 101.751)
Responsável(s) : HELIOMAR URDAGARIM DE LARA e ELIS REGINA FLORES DUARTE (Adv. Franciéli Aparecida da Silva Gonçalves –
OAB/RS 101.751)
Vistos.
Intimem-se as partes para alegações finais, no prazo de 03 (três dias), e, ato contínuo, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências pertinentes.
Em 29/10/2019.
Ana Cristina Frigheto Crossi
Juíza Eleitoral da 128ª Zona.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2019 - 128 ZE/RS
Processo: PC Prestação de Contas – de Exercício Financeiro – 2018 – Pedido de Providências
Juíza Eleitoral: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Procedência: Passo Fundo
Número Único: 19-55.2019.6.21.0128
Partido(s) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO ERNANI BACKES e GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO (Adv. Jaime Gonçalves da SilvaOAB/RS 79/023)
Vistos.
Intimem-se as partes para alegações finais, no prazo de 03 (três dias), e, ato contínuo, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências pertinentes.
Em 29/10/2019.
Ana Cristina Frigheto Crossi
Juíza Eleitoral da 128ª Zona.

133ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 016/2019 - 133ª ZE/RS
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira, MM. Juiz Eleitoral em Substituição desta 133ª Zona Eleitoral de Triunfo,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que perante este juízo se encontram disponíveis aos interessados a Prestações de Contas sem movimentação financeira,
referente ao seguinte diretório municipal:
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Partido Verde– exercício 2018.
Faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação, na forma do
artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Cidade de Triunfo, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de 2019. Eu, Iury
Rampanelli, Chefe do Cartório substituto desta Zona Eleitoral, subscrevo.
ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA,
Juiz Eleitoral em Substituição.

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-58.2019.6.21.0142
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Hulha Negra
JUIZ ELEITORAL: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967 E MAIKOL BERTHULINE GONZALES-OAB
69087)
RESPONSÁVEL(S) : ELISETE FARIAS BRASIL (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967 E MAIKOL BERTHULINE GONZALESOAB 69087), GELSON LUIS BASTOS OYARZABAL (ADV(S) ELTON CARVALHO BARCELOS-OAB 47967)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Progressistas - PP do município de Hulha Negra/RS referente ao exercício financeiro de
2018, protocolizado dentro do prazo legal, de forma tempestiva (fl. 02), por meio de advogado, com procuração.
Na fl. 54 foi emitido o Exame Preliminar solicitando diligênciais.
Devidamente intimados, o prazo transcorreu sem manifestação (fl. 57-v).
O feito foi convertido para contas não prestadas (fl. 58).
Nas fls. 63-66 o partido manifestou-se, juntando Balanço Patrimonial (fl. 64) e o Demonstração do Resultado do Exercício (fl. 65).
Na fl. 75 foi certificada a disponibilidade dos autos ao Ministério Público Eleitoral (fl. 75) e converteu-se o feito ao rito de contas prestadas.
O Exame das contas de fls. 79/91 apontou irregularidades e solicitou explicações.
Intimados, transcorreu o prazo sem manifestação (fl. 94-v).
Emitido parecer conclusivo pela unidade técnica (fl. 96) pela desaprovação das contas, os autos foram remetidos ao Ministério Público
Eleitoral, que apresentou parecer no mesmo sentido (fl. 100).
O partido foi intimado a apresentar defesa no prazo de 15 dias, restando silente (fl. 104-v).
As partes foram intimadas a apresentar alegações finais (fl. 105), apresentando pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos
contábeis (fl. 109).
Deferido o pedido, o prazo transcorreu sem manifestação (fl. 115-v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público que reiterou o parecer de fl. 100.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O Partido apresentou as contas tempestivamente, em 30/04/2019, estando suas peças devidamente assinadas.
Após o atendimento das diligências solicitadas, a unidade técnica apontou as seguintes irregularidades: 1. Ausência do comprovante de
remessa à Receita Federal da escrituração contábil e os Demonstrativos de Fluxo de Caixa; e 2. Recebimento de recursos oriundos de fontes
vedadas.
Em relação à ausência do Demonstrativo de Fluxo de Caixa e do SPED, é importante destacar que a carência de tais documentos não impediu
a análise da movimentação financeira do partido no exercício de 2018, uma vez que os recursos estão identificados e declarados no extrato
bancário de fls. 20-50. Portanto, entendo que esta impropriedade não tem o condão de gerar a desaprovação as contas apresentadas.
Entretanto, o recebimento de fontes vedadas é irregularidade grave, passível de desaprovação.
O inciso II do art. 5º da Res. TSE n. 21.841/2004 determinava:
Art. 5º O partido político não pode receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de ( Lei nº 9.096/95, art. 31, incisos I a IV):I
- entidade ou governo estrangeiros;
II - autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações do Fundo Partidário;
III - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e fundações instituídas em virtude
de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; e
IV - entidade de classe ou sindical.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul muito antes da edição da Res. TSE n. 23.464/2015 vinha intepretando o termo "autoridade"
como aquele demissível ad nutum pela administração direta e indireta que desempenhe função de direção ou de chefia. Vejamos:
Recurso. Prestação de contas de partido político. Doação de fonte vedada. Exercício financeiro de 2008.Doações de autoridades titulares de
cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta, prática vedada pela Resolução TSE n. 22.585/2007 e pelo inc. II do art. 31
da Lei n. 9.096/95.Desaprovação das contas pelo julgador originário.Configuram recursos de fonte vedada as doações a partidos políticos
advindas de titulares de cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta que tenham a condição de autoridades,
vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia. Razoável e proporcional a aplicação, de ofício, de 6 meses de suspensão das
quotas do Fundo Partidário, a fim de colmatar lacuna da sentença do julgador monocrático.Provimento negado.(RE 10000525, Rel. Desa.
Elaine Harzheim Macedo, DEJERS 3/5/2013)
Mais tarde, em 2014, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Res. 23.432/2014 que estabelece:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:I - entidade
ou governo estrangeiro;
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II - órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive Fundações Públicas;
III - concessionário ou permissionário de serviço público;
IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V - entidade de utilidade pública;
VI - entidade de classe ou sindical;
VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
VIII - entidades beneficentes e religiosas;
IX - entidades esportivas;
X - organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
XI - organizações da sociedade civil de interesse público;
XII - autoridades públicas;
XIII - fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; e
XIV - cartórios de serviços notariais e de registros.
§ 1º Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de
serviços públicos, salvo se receberem recursos públicos.
§ 2º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso XII do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos
políticos, que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
§ 3º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20
desta Resolução.
§ 4º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa jurídica que seja coligada, controladora
ou controlada de outra pessoa jurídica que se inclua nas hipóteses previstas no caput deste artigo.
Ainda, na seção de 23.09.2015, o TRE/RS, respondendo a Consulta CTA 109-98.2015.6.21.0000, definiu que a vedação prescrista no inciso
XII e §2º do art. 12 da Res. 23.432/2014 refere-se aos ocupantes de cargos eletivos e cargos em comissão, bem como aos que exercem cargo
de chefia e de direção na Administração Pública, na qualidade de funcionário público efetivo, abrangendo funcionários públicos dos três
poderes da União.
A Res. TSE 23.464/15 que revogou a Res. TSE n. 23.432/14 manteve o mesmo conteúdo do art. 12 da resolução revogada que passou a
vigorar da seguinte forma:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:I - origem
estrangeira;II - pessoa jurídica;III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou IV - autoridades
públicas.§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a
partidos políticos, que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.§ 2º As vedações previstas
neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20 desta resolução.§ 3º
Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput deste artigo, aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses
previstas nos incisos deste artigo.
Por fim, a Res. 23.546/2017 pôs fim à discussão quanto às doações de autoridades públicas, ressalvando da vedação aqueles que estão
filiados ao partido político:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - origem estrangeira;
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV - autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de
livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político.
§ 2º As vedações previstas neste artigo atingem todos os órgãos partidários, inclusive suas fundações, observado o disposto no § 2º do art. 20.
§ 3º Entende-se por doação indireta, a que se refere o caput, aquela efetuada por pessoa interposta que se inclua nas hipóteses previstas nos
incisos.
Assim, verifica-se que as contribuições recebidas pelo partido no exercício de 2018, realizadas por Dirce Mara Silveira Medeiros Karpinski, no
valor total de R$ 1489,50, Julio Cesar Muria Fagundes, no valor total de R$390,00, John Anderson Silva de Moura, no valor de R$560,00
e Paulo Roberto Werkhauser, no valor total de R$ 1150,00, constituem-se em recursos oriundos de fontes vedadas, uma vez que todos
exerceram cargo de chefia ou direção no período de 01.01.2018 a 31.12.2018, conforme se vê das fls. 85-87, e não estão filiados ao partido
político (fls. 88-91), totalizando R$ 3.589,50 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do § 1º do art. 14 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PROGRESSISTAS do município de Hulha Negra/RS referente ao exercício
financeiro de 2018, fulcro no art. 46, III, "a", da Res. 23.546/2017.
Determino o recolhimento do valor de 3.589,50 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), recebido irregularmente,
oriundos de fontes de vedadas, acrescido de multa de 10%, a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 49 da Res.
23.546/2017, uma vez que o valor recebido à título de fontes vedadas referem-se a aproximadamente 30% do total dos recursos arrecadados.
Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão
regional do partido sobre o inteiro teor da decisão e a intimação para que: 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 Resolução TSE n. 23546/17; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a
respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
Registre-se.
Intimem-se.
Publique-se.
Diligências legais.
Bagé, 30 de outubro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 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)
Vistos.
Defiro o pedido de fls. 114.
Juntem-se aos autos os documentos internos do Sistema Filia referentes aos doadores Sabrina Coelho Ritta e Luis Fernando Rehling de Lima.
Após, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo de 5 (cinco) dias.
Ato contínuo, vista ao MPE.
Diligências legais.
Bagé, 30 de outubro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
Classe AIME (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo)
Processo 9-68.2017.6.21.0164
Impugnante: Partido Comunista do Brasil (PC DO B)
Adv: Jose Antônio San Juan Cattaneo. OAB/RS. 22.349
Maritania Lucia Dallagnol. OAB/RS 25.419,
Oldemar José Meneghini Bueno. OAB/RS 30.847.
Edson Luis Kossmann. OAB/RS 47.301
Impugnado: Salvador Gonçalves Ribeiro
Adv: André da Silva Monteiro. OAB/RS 47.198.
R.h.
Ciência às partes do retorno dos autos.
Nada sendo requerido, no prazo de 10 dias, arquivem os autos com os devidos registros.
Em 25/10/2019. BENTO FERNANDES DE BARROS JUNIOR Juiz Eleitoral - 164ª ZE
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