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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 81-62.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 347012017
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016 - CONTAS - NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC (Adv(s) Fatima Cristina Machado OAB/RS 44.358, Janaina da Rosa
OAB/RS 96.748 e Odila Capitania da Silva OAB/RS 18.544)
Interessado(s): LUIZ CARLOS COELHO PRATES (Adv(s) Janaina da Rosa OAB/RS 96.748), WILSON JORGE ALVES (Adv(s) Moises de
Oliveira Rocha OAB/RS 75.498)
Vistos, etc.
Tendo em conta que o BacenJud aponta a existência de ativos financeiros em nome do executado tão somente no valor de R$ 66,20 (sessenta
e seis reais e vinte centavos), deixei de proceder ao bloqueio da quantia localizada.
Proceda-se ao desconto de quotas do Fundo Partidário, nos termos do § 3° do art. 37 da Lei n. 9.096/1995, com a redação dada pela Lei n.
13.165/2015, conforme requerido pela exequente, tendo em vista a ausência de quitação do débito.
Após, intime-se a União para manifestação sobre o prosseguimento a ser dado à execução no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Porto Alegre, 19 de novembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
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PROCESSO CLASSE: PC N. 61-76.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 185102014
RELATOR(A): GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2013
Interessado(s): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (Adv(s) Getulio de Figueiredo Silva OAB/RS 15.681 e Paulo Renato Gomes
Moraes OAB/RS 9.150)
Vistos.
Cuida-se de agravo interno, fls. 903-905, interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de aplicação do art. 55-D da Lei n. 13.831/19,
ao fundamento central de inconstitucionalidade, e determinou a remessa do feito para manifestação à Procuradoria Regional Eleitoral, haja
vista a apresentação (prévia) de pedido de homologação de acordo entre as partes - fls. 876-881.
Nesses termos:
1. Intime-se a União - Advocacia-Geral da União, da decisão proferida, bem como para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de
três (3) dias, nos termos do art. 115, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul;
2. Na sequência, remetam-se diretamente os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para que se manifeste, assim desejando, tanto sobre o
pedido de homologação, fls. 876-881, quanto relativamente ao agravo interno interposto pela agremiação , fls. 903-905.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2019.
Des. Eleitoral GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER,
Relator.
PROCESSO 0602636-66.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602636-66.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VERA TEREZINHA FALCAO SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, VERA TEREZINHA FALCAO SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ ALBERTO PINOTTI - RS5358
Vistos, etc.
Efetue-se a intimação da parte, por intermédio do advogado constituído, através de publicação do resultado do julgamento no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Para as intimações seguintes, cumpra-se o ato via sistema PJe, na forma da Portaria TRE-RS P n. 223/2019.
Publique-se.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.

Pautas
PROCESSO 0602202-77.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602202-77.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 DEIVID JHONATA PALMA DEPUTADO FEDERAL, DEIVID JHONATA PALMA
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 26/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 20 de novembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603660-32.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603660-32.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: GENECI CORREIA PAULETI Advogados do(a) REQUERENTE: ROGERIO PEREIRA DA COSTA - RS28783,
DOMINGOS DAL MORO - RS28887
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 25/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 20 de novembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PROCESSO 0603199-60.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603199-60.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 GERTRUDES RIOS MOREIRA DEPUTADO ESTADUAL, GERTRUDES RIOS MOREIRA
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 26/11/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
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Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 20 de novembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PAUTA N. 149/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados também os seguintes processos:
Sessão de 25.11.2019 (segunda-feira, às 17:00 horas):
Relator: Gerson Fischmann 1)Proc. Classe INQ N. 2938 - Inquérito. Procedência: Amaral Ferrador. Investigado(s): Nataniel Satiro do Val
Candia.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2)Proc. Classe INQ N. 2070 - Inquérito - Cargo - Prefeito - Vice-Prefeito - Crime Eleitoral - Captação Ilícita
de Sufrágio - Corrupção Ou Fraude. Procedência: Cruzaltense. Investigado(s): Kely José Longo e Nelson Jones Franklin da Silva.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 20.11.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Acórdãos
PROCESSO 0600811-53.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600811-53.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: ULISSES ALCEU RUSCHEL, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 114ª ZONA ELEITORAL PORTO ALEGRE/RS
Requisição de Ulisses Alceu Ruschel. 114ª 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 0600812-38.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600812-38.2019.6.21.0000 - Camaquã - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: KETERINE NUNES HUBNER, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 012ª ZONA ELEITORAL CAMAQUÃ/RS
Requisição de Keterine Nunes Hubner. 012ª 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 0602636-66.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602636-66.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VERA TEREZINHA FALCAO SOUZA DEPUTADO ESTADUAL, VERA TEREZINHA FALCAO SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ ALBERTO PINOTTI - RS5358
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO E MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL DESFAVORÁVEIS. FALHAS REFERENTES AO
RECOLHIMENTO DAS SOBRAS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO IRREGULAR DE VERBA ADVINDA DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM
PERCENTUAL SIGNIFICATIVO DA TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO.
1. Ausente comprovação de restituição de sobras de campanha para o partido e para o erário. Apontadas sobras provenientes de ¿outros
recursos¿ e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), as quais não foram transferidas, respectivamente, ao partido político
do prestador de contas e ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 19, § 2º, e 53, §§ 1º e 5º, da Resolução TSE n. 23.553/17.
2. Despesas realizadas com recursos advindos do FEFC que não foram comprovadas, em desacordo com o disposto nos arts. 40 e 56, § 2º,
da norma de regência. Não apresentadas microfilmagens de cheques emitidos para a realização de despesas com a referida verba pública.
3. Quitação de despesa por meio de cheque emitido pela candidata, o qual foi devolvido por insuficiência de recursos. Caracterizado recurso
de origem não identificada, uma vez que o referido gasto foi quitado com quantia a qual não foi declarada na prestação de contas, ou será
adimplido com outros valores também não declarados.
4. Falha que representa 45,4% das despesas de campanha. Restituição do montante irregular ao Tesouro Nacional.
5. Desaprovação.
DECISÃO:
Por unanimidade, desaprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO 0602493-77.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602493-77.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARION MORTARI DEPUTADO ESTADUAL, MARION MORTARI
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO DIAS DE MOURA - RS87648
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Vistos etc.
Ante os termos da certidão de ID 4670933, intime-se o procurador RODRIGO DIAS DE MOURA do despacho de ID 4627283,
excepcionalmente, por publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS.
Em razão da ausência de ativação do cadastro do referido procurador no PJe, fica o mesmo ciente do teor da Portaria TRE-RS P n. 223/2019,
que disciplinou a intimação via sistema pelo PJe de forma obrigatória a partir de 29.10.2019, bem como fica intimado de que deverá efetuar o
primeiro acesso para validação de seu cadastro, sob pena de não receber as comunicações processuais expedidas.
Intime-se.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO 0602493-77.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602493-77.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARION MORTARI DEPUTADO ESTADUAL, MARION MORTARI
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO DIAS DE MOURA - RS87648
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha da(o) candidata(o) MARION MORTARI, ao cargo de deputado estadual, pertinentes ao pleito de
2018, com decisão transitada em julgado, que determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional em decorrência da utilização de
recursos de origem não identificada e aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
A Resolução TSE n. 23.553/17, nos artigos 33, § 4º; 34, § 3º; e 82, § 2º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 9.886,33 (nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos),
sendo R$ 7.745,63 (sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) com relação aos valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e R$ 2.140,70 (dois mil, cento e quarenta reais e setenta centavos), com relação aos recursos de origem não
identificada, conforme demonstrativos de cálculo juntados aos autos ID n. 4626483 e ID n. 4626533.
Isso posto, para dar cumprimento ao acórdão, com base na Resolução TRE-RS n. 298/17, art. 12, determino a INTIMAÇÃO da parte
interessada, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do valor integral do débito, através de
GRU a ser disponibilizada pela Secretaria Judiciária, ou requeira o seu parcelamento.
Transcorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que
promova as medidas necessárias para a cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

ZONAS ELEITORAIS

9ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 308/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-23.2019.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PP - SANTANA DA BOA VISTA - 2017
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP - SANTANA DA BOA VISTA (ADV(S) LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB 110.501)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ SIDINEI AIRES DA ROSA E SAMYR SANTOS FIGUEIREDO (ADV(S) LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB
110.501)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de prestação de contas do PP de Santana da Boa Vista, relativa ao exercício de 2017.
Identificada ausência de apresentação de documentos obrigatórios, foram as partes intimadas quedando-se inertes.
Durante análise dos doumentos apresentados, foi identificado que as contas contemplaram tão somente o período de 01/01/2017 até
31/05/2017, restando-se omissa quanto ao restante do exercício.
Diante das falhas, o examinador das contas emitiu parecer pela impossibilidade de análise contábil.
Intimados, a agremiação partidária e seus responsáveis, quanto aos aos fatos, novamente, preferiram o silêncio.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a probidade, através do controle dos recursos financeiros aplicados, com vistas a
viabilizar a verificação de abusos e ilegalidades ocorridos. (RAMAYANA, 2012). O escopo primordial da legislação que rege a prestação de
contas é balizar as condutas dos partidos, permitindo a identificação de possíveis irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos
financeiros, garantindo a lisura e equidade entre os mesmos, evitando que recursos de origem indevidas e/ou ilícitos sejam utilizados.
Realizada a análise técnica das contas, foi identificado que, além da apresentação parcial dos documentos, o partido prestou contas tão
somente de menos da metade do exercício de 2017, mais precisamente de janeiro até maio de 2017.
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A existência de pequenos lapsos temporais em prestações de contas, bem como ausência parcial de determinada documentação por si só não
geram a declaração de contas não prestadas, inteligência do §1º, IV do art. 46, entretanto, pelos motivos a seguir expostos, verifica-se que
tal inteligência não se aplica ao caso, sob pena de desvirtuar a exigência legal de se prestar contas.
A falta de documentos previstos no art. 29 é grave, a ausência do balanço patrimonial constitui falha que impede a análise da
escrituração contábil e impossibilita a fiscalização externa e pública da atividade financeira do partido, levando ao julgamento das
contas como não prestadas, sendo pacífica a jurisprudência do TRE/RS neste sentido.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AO RECURSO. MÉRITO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE PEÇAS E DOCUMENTOS INTEGRANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE AO FIXAR A SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
1. Acolhida a preliminar de não conhecimento dos documentos juntados com o recurso. Devidamente intimado para complementar a
documentação, o partido deixou transcorrer o prazo in albis, fato que levou à conversão do rito para ¿contas não prestadas¿. Concessão de
novo prazo após o parecer técnico e a manifestação do Ministério Público, igualmente não aproveitado.Tampouco providenciada a
documentação quando do oferecimento de defesa, antes da prolação da sentença. Ademais, não se trata de documentos simples, capazes de
esclarecer de plano as irregularidades apontadas, sem a necessidade de nova análise técnica ou diligências complementares. Ao contrário,
trata-se de documentos que exigem publicação em edital para eventual impugnação no prazo de cinco dias, nos termos do art. 31, §§ 1º, 2º e
3º, da Resolução TSE n. 23.546/17. Inviável, nesta fase, retroceder a marcha processual para a publicação dos demonstrativos somente ora
apresentados. 2. A falta de apresentação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, consoante previsto no art. 4º,
inc. V, al. "a", da Resolução TSE n. 23.546/17, constitui falha que impede a análise da escrituração contábil e impossibilita a fiscalização
externa e pública da atividade financeira do partido, levando ao julgamento das contas como não prestadas. 3. Inviabilidade da aplicação do
princípio da proporcionalidade, uma vez que a ausência dos documentos necessários, além de ensejar o julgamento das contas como não
prestadas, acarreta a perda do direito ao recebimento de novas quotas do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação do
partido, conforme prevê o art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/17. 4. Desprovimento.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE PEÇAS E DOCUMENTOS INTEGRANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. A agremiação não apresentou o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, consoante previsto no art. 4º, inc. V, al.
"a", da Resolução TSE n. 23.464/15. Falha que impede a unidade técnica de analisar a escrituração contábil e que impossibilita a fiscalização
externa e pública da atividade financeira dos partidos políticos. 2. Inviabilidade para a aplicação do Princípio da Proporcionalidade, de modo a
afastar ou reduzir a pena de suspensão de recebimento de recursos do fundo partidário. A ausência dos documentos necessários, além de
ensejar o julgamento das contas como não prestadas, acarreta a perda do direito de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário
enquanto não for regularizada a situação do partido político, conforme prevê o art. 48 da Resolução TSE n. 23.464/15. Mantida, portanto, a
referida sanção. Desprovimento. Decisão Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. Parte Interessada Recorrente : PARTIDO
PROGRESSISTA Advogado(a):Elton Carvalho Barcelos
Entretanto, ainda que se desconsiderada a não apresentação integral das peças, a principal irregularidade encontra-se no fato de os
documentos apresentados referirem-se somente ao período de 01/01/2019 até 31/05/2019, ou seja, a contabilidade diz respeito a menos da
metade do exercício, sendo impossível realizar uma aferição contábil do exercício de 2017 com tal falta/omissão, uma vez que inexistem
nos autos os elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas, dada a relevância de tal falta, ainda mais quando omissos os
responsáveis, embora intimados em duas oportunidades, em prestarem os esclarecimentos necessários.
Vislumbrados os documentos de fls. 06/19, verifica-se que a agremiação encontrava-se ciente da falha uma vez que os mesmos fazem
referência somente ao período de 01/01/2017 a 31/05/2017, ou seja, expressamente informaram que a prestação de contas "parcial" não
englobava o período integral do exercício.
A apresentação de contas parcial, de apenas cinco dos doze meses do exercício, inviabiliza a fiscalização e a transparência da contabilidade
partidária. A Prestação de Contas deve contemplar o exercício integral, respondendo cada gestor por seu período, não se confundindo
o período individual de gestão com o exercício financeiro do partido. Ainda, o período omisso diz respeito justamente ao início do exercício em
que o Presidente responsável pela apresentação das contas esteve a frente da agremiação partidária.
Ao Juiz compete decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando não prestadas as contas quando, depois de intimados,
o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos
seus recursos financeiros (art. 46, IV, "b").
A omissão é falta grave, impede que a Justiça Eleitoral exerça seu papel de agente fiscalizador dos recursos financeiros utilizados pelas
agremiações partidárias produzindo grave violação aos princípios democrático e da transparência. Não por outra razão, a Resolução, em seu
art. 48, prevê que "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. 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" permanecendo a restrição
até a regularização, sem prejuízo de demais responsabilizações que o Ministério Público entender cabíveis.
Portanto, omisso o partido e seus responsáveis em apresentar as contas exigidas, assim como ausente qualquer justificativa para tal, corolário
lógico é a declaração das mesmas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, nos termos do art. 46, IV, julgo não prestadas as contas do PP de Santana da Boa Vista, relativa ao exercício de 2017 e
determino (I) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e (II) suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal, ambas enquanto perdurar a omissão (art. 48).
Considerando a decisão monocrática, proferida na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, que suspende cautelarmente
a suspensão de registro ou anotação de Diretórios quando julgadas as contas como não prestadas, fica suspensa a sansão determinada no
item II do presente dispositivo, até a análise do mérito e manutenção da decisão pelo plenário daquela Corte.
Ficam as partes intimadas com a publicação da presente decisão junto ao DEJERS (art. 226, CNJE).
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.
Comuniquem-se os Diretórios Estadual e Nacional.
Registre-se e, com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 309/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-46.2019.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PSOL - Caçapava do Sul - 2018
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSOL DE CAÇAPAVA DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : DOMINGOS MEDEIROS SIQUEIRA E DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSOL
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de expediente de omissão em prestar contas do PSOL de Caçapava do Sul, relativa ao exercício de 2018, regulamentada pela Res.
TSE nº. 23.546/2017.
Intimados, o Diretório Municipal, o Diretório Estadual e seus responsáveis, para regularizarem a situação bem como constituirem defensor nos
autos, mantiveram-se inertes.
Certificado pelo Examinador das contas do Cartório Eleitoral a inexistência de extratos bancários no sistema da Justiça Eleitoral e a não
existência de registro de movimentação financeira (outros recursos).
Diante da não constituição de defensor, embora regularmente intimados, decretada revelia das partes.
O Ministério Público Eleitoral opinou que as contas fossem consideradas como não prestadas.
Aberto prazo de 03 (três) dias para os interessados manifestarem-se, novamente preferiram os silêncio.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, os autos estão adequadamente instruídos e embora regulares as intimações realizadas para os responsáveis apresentarem as
contas, permaneceram inertes.
Não existem indícios de utilização de fundo partidário e/ou outros recursos.
O Diretório Estadual foi intimado, considerando a inativação do Diretório Municipal do PSOL, sendo neste sentido clara a legislação ao prever
que, na hipótese de inativação do Diretório Municipal, "a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária imediatamente
superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de
atuação." (art. 28, §5º).
A omissão é falta grave, impede que a Justiça Eleitoral exerça seu papel de agente fiscalizador dos recursos financeiros utilizados pelas
agremiações partidárias produzindo grave violação aos princípios democrático e da transparência. Não por outra razão, a Resolução, em seu
art. 48, prevê que "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. 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" permenecendo a restrição
até a regularização, sem prejuízo de demais responsabilizações que o Ministério Público entender cabíveis.
Portanto, omisso o partido e seus responsáveis em apresentar as contas exigidas, assim como ausente qualquer justificativa para tal, corolário
lógico é a declaração das mesmas como não prestadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, nos termos do art. 46, IV, julgo não prestadas as contas do PSOL de Caçapava do Sul, relativa ao exercício de 2018 e
determino (I) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e (II) suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
municipal, ambas enquanto perdurar a omissão (art. 48).
Considerando a decisão monocrática, proferida na ADI n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, que suspende cautelarmente
a suspensão de registro ou anotação de Diretórios quando julgadas as contas como não prestadas, fica suspensa a sansão determinada no
item II do presente dispositivo, até a análise do mérito e manutenção da decisão pelo plenário daquela Corte.
Ficam as partes intimadas com a publicação da presente decisão junto ao DEJERS (art. 226, CNJE).
Imtime-se o Ministério Público Eleitoral.
Comuniquem-se os Diretórios Estadual e Nacional.
Registre-se e, com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 310/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 3-75.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PDT - SANTANA DA BOA VISTA - EXERCÍCIO 2011
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA-OAB 27914)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS PEREIRA ALVES, GASPARINO DOS SANTOS TEIXEIRA E DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA (ADV(S)
DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA-OAB 27914), ELIAS DA SILVA QUADROS
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PDT de Santana da Boa Vista referente ao exercício de 2011, apresentada em
31/03/2016 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
Publicado edital de publicacação do balanço não foram apresentadas impugnações.
Identificadas omissões de documentos de entrega obrigatória, o partido foi intimado para apresentar as peças faltantes, quedando-se inerte.
Em relatório o examinador das contas realizou apontamento (fls. 72). Intimados, o partido e seus responsáveis nada apresentaram.
Em relatório conclusivo o examinador recomendou a desaprovação das contas (fl. 79) e, no mesmo sentido, a manifestação do Ministério
Público Eleitoral (fl. 82).
Notificados para manifestar-se sobre os apontamentos (fl. 84), as partes, novamente, nada apresentaram.
Vieram os autos conclusos.
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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É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando as peças
apresentadas devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, seguiu o rito processual das novas resoluções sobre contas partidárias (em especial a nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
O referido artigo (art. 65 da Res. TSE nº. 23.546/17), assim como o art. 65 da Res. TSE nº. 23.464/15 e o art. 67 da Res. TSE nº. 23.432/14,
foram explicitos ao asseverar que as disposições previstas nas novas resoluções não atingirão o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores. Tem-se que o TSE já fixou o entendimento de que as alterações promovidas na Lei nº 9096/1995,
quando regras de direito material, aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios seguintes. (Prestação de Contas nº 97737,
Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 24/06/2016).
Quanto ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina que as doações e as contribuições de recursos
financeiros devem ser efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado, diretamente na conta do partido
político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º) onde conste identificado o CPF ou CNPJ do doador.
As despesas, conforme dita o art. 10, "devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, à exceção daquelas
cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observado,
em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.".
No caso em tela, conforme apontado nos relatórios elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PDT de Santana da Boa
Vista não realizou a comprovação da fonte dos recursos recebidos, em desacordo com a resolução, seja pela ausência de correspondência do
valor no extrato bancário ou pela apresentação de outro meio hábil, capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos. O
conjunto de irregularidades referentes a despesas sem comprovação da origem dos recursos caracteriza irregularidade que impede o Poder
Judiciário de exercer a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos.
A falta de trânsito em conta referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer a
fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos.
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional.3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A impossibilidade de
confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das informações prestadas. 2. A
arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede a atuação fiscalizatória quanto à
licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no CPF dos doadores. Impossibilidade de
identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no período, justificando a aplicação da
penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação dos parâmetros fixados no § 3º do
art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de quatro
meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750, ACÓRDÃO de 04/07/2018,
Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 119, Data 06/07/2018,
Página 5 ).
É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser efetuadas
por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta do partido político,
admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo eleitoral, no prazo
máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do partido não substitui o
recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo a identificação de depósito
como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo prestador, o que impossibilita a efetiva
fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode ser identificada. A falta de
identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente recolhimento desses recursos pelo
prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS,
Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
A jurisprudência também é pacífica no sentido que a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são
vícios graves e relevantes, que impossibilitam o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. A falta de abertura de conta bancária para o registro da movimentação financeira e da
apresentação dos extratos bancários correspondentes inviabiliza a fiscalização e a transparência da contabilidade partidária. Provimento
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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negado. (TRE-RS - RE: 1819 FARROUPILHA - RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 115, Data 02/07/2018, Página 5)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura
de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação
das contas. 2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Interpretação
consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação
tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da
documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém
desaprovadas. Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - RESPE: 215589 BRASÍLIA - DF, Relator: HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Data de Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122, Data 27/06/2016, Página 101)
Não houve identificação inequívoca e transparente dos doadores. A simples emissão de recibos, quando não adotadas as demais exigências
legais quanto a identificação dos doadores, não traz a segurança necessária para o juízo quanto ao reconhecimento da fonte. Os
recibos, produzidos e firmados unilateralmente pelo partido, que não possuem qualquer tipo de comprovação. Sendo este o entendimento
jurisprudencial.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser efetuadas
por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta do partido político,
admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo eleitoral, no prazo
máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do partido não substitui o
recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo a identificação de depósito
como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo prestador, o que impossibilita a efetiva
fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode ser identificada. A falta de
identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente recolhimento desses recursos pelo
prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS,
Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
Em síntese, o partido recebeu 6 doações em especie, para despesas não comprovadas, totalizando R$ 300,00, em desacordo com a
legislação, sem trânsito em conta bancária, e sem a devida comprovação da origem do recurso por documento hábil, corolário lógico é a
caracterização de recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI). Caso diverso fosse o entendimento, bastaria o partido, ao
final do ano, preencher sequencialmente os recibos em nome de dirigentes/integrantes ou utilizar-se de seus membros para dar legalidade a
movimentações realizadas em desacordo com a legislação. Colaciono dois julgados recentes:
Proc. Classe RE N. 2433 - Recurso Eleitoral - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Arrecadação de recursos em desacordo com o disposto no art. 7º da Resolução TSE n. 23.432/14. Origem não
identificada.Recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 13 e art. 14, caput, da Resolução TSE n. 23.432/14. 2. O descumprimento
da formalidade poderia ser relevado caso o partido apresentasseprova confiável, e não listas produzidas unilateralmente, com dados das
contribuições e comprovantes de depósitos de cheques sem identificação, documentos que não comprovam a origem dos recursos. 3. O valor
absoluto da irregularidade e o percentual de impacto nas contas de 25,2% possibilitam a aplicação dos postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para reduzir para três meses o prazo de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário. 4. Provimento
parcial. Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEITAS ORIUNDAS DE FONTES VEDADAS. SIGNIFICATIVO PERCENTUAL DAS
IRREGULARIDADES. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANTIDO O
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. REDUZIDOS O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E A MULTA
INCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Recebimento de recursos de origem não identificada, realizado por meio do CNPJ do próprio partido
e sem a devida identificação do CPF do doador originário, contrariando o art. 7º, caput, e 8º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. A
jurisprudência exige que a comprovação da origem dos recursos seja realizada por registros bancários, não bastando a mera declaração
consignada em documento de uso interno pela agremiação. Falha grave que impede a fiscalização e prejudica a transparência das
informações contábeis. 2. Constatado recebimento de doações provenientes de pessoa física detentora de cargo demissível ad nutum do
executivo municipal à época, enquadrada como fonte vedada de recursos. Incontroverso que os cargos comissionados ocupados pelos
doadores ao tempo das liberalidades inserem-se no conceito de autoridade pública previsto no art. 31, inc. II, da Lei n. 9096/95, com a redação
vigente ao tempo dos fatos, conforme regulamentação insculpida no art. 12, inc. IV e § 1°, da Resolução TSE n. 23.464/15. O prestador alega
que a falha foi corrigida mediante restituição espontânea das quantias irregulares aos doadores originários. Na hipótese, as providências
ultrapassaram o prazo previsto na norma aplicável à espécie, incidindo a regra do art. 14, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, consoante a
qual os recursos provenientes de fontes vedadas e não restituídos aos doadores até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do
crédito devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. 3. A cifra das irregularidades representa 42,2% dos recursos arrecadados, tornando inviável
a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do significativo percentual e valor absoluto das irregularidades. 4.
Sancionamento. Mantido o recolhimento ao Tesouro Nacional. Reduzidos o período de suspensão do Fundo Partidário para um mês e o
patamar da multa incidente para 8% da quantia irregular. 5. Parcial provimento.
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período de 03 (três) meses, penalidade estendida até o
recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça
Eleitoral (art. 28, I). Imperiosa, também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular e a
desaprovação das contas, considerando se tratar de valores expressivos, correspondem à quase totalidade do movimentado pelo órgão
partidário.
III – DISPOSITIVO
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Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PDT de Santana da Boa Vista, relativas ao exercício de
2011 e determino (I) a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 03 (três)
meses, nos termos do art. 28, II, da Resolução TSE 21.841/2004; (II) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido
indevidamente, consistente em R$ 300,00 (trezentos reais). Tal valor deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, § 1º).
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 (I) 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; (II) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas
a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou (IV) 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 nos termos do art. 60 da
Res. TSE nº. 23.546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se o órgão partidário sancionado, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no
prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Federais – CADIN (art. 61) e remessa dos autos ao TRE para prosseguimento da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Cientifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 311/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-45.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PDT - SANTANA DA BOA VISTA - 2013
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA-OAB 27914)
RESPONSÁVEL(S) : RODOLFO BEMBOM DOS SANTOS BRIÃO JUNIOR, EVERTON DA ROZA CAMARGO, JOÃO CARLOS PEREIRA
ALVES, GASPARINO DOS SANTOS TEIXEIRA E DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA (ADV(S) DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA-OAB 27914),
ELIAS DA SILVA QUADROS
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PDT de Santana da Boa Vista referente ao exercício de 2013, apresentada em
31/03/2016 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
Publicado edital de publicacação do balanço não foram apresentadas impugnações.
Identificadas omissões de documentos de entrega obrigatória (fl. 75), o partido foi intimado para apresentar as peças faltantes, quedando-se
inerte.
Em relatório o examinador das contas realizou apontamento (fl. 80). Intimados, o partido e seus responsáveis nada apresentaram.
Em relatório conclusivo o examinador recomendou a desaprovação das contas (fl. 86) e, no mesmo sentido, a manifestação do Ministério
Público Eleitoral (fl. 89).
Notificados para manifestar-se sobre os apontamentos (fl. 91), as partes, novamente, nada apresentaram.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando as peças
apresentadas devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, seguiu o rito processual das novas resoluções sobre contas partidárias (em especial a nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
O referido artigo (art. 65 da Res. TSE nº. 23.546/17), assim como o art. 65 da Res. TSE nº. 23.464/15 e o art. 67 da Res. TSE nº. 23.432/14,
foram explicitos ao asseverar que as disposições previstas nas novas resoluções não atingirão o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores. Tem-se que o TSE já fixou o entendimento de que as alterações promovidas na Lei nº 9096/1995,
quando regras de direito material, aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios seguintes. (Prestação de Contas nº 97737,
Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 24/06/2016).
Quanto ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina que as doações e as contribuições de recursos
financeiros devem ser efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado, diretamente na conta do partido
político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º) onde conste identificado o CPF ou CNPJ do doador.
As despesas, conforme dita o art. 10, "devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, à exceção daquelas
cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observado,
em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.".
No caso em tela, conforme apontado nos relatórios elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PDT de Santana da Boa
Vista não realizou a comprovação da fonte dos recursos recebidos, em desacordo com a resolução, seja pela ausência de correspondência do
valor no extrato bancário ou pela apresentação de outro meio hábil, capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos. O
conjunto de irregularidades referentes a despesas sem comprovação da origem dos recursos caracteriza irregularidade que impede o Poder
Judiciário de exercer a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos.
A falta de trânsito em conta referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer a
fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos.
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A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional.3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A impossibilidade de
confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das informações prestadas. 2. A
arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede a atuação fiscalizatória quanto à
licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no CPF dos doadores. Impossibilidade de
identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no período, justificando a aplicação da
penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação dos parâmetros fixados no § 3º do
art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de quatro
meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750, ACÓRDÃO de 04/07/2018,
Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 119, Data 06/07/2018,
Página 5 ).
É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser efetuadas
por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta do partido político,
admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo eleitoral, no prazo
máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do partido não substitui o
recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo a identificação de depósito
como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo prestador, o que impossibilita a efetiva
fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode ser identificada. A falta de
identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente recolhimento desses recursos pelo
prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS,
Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
A jurisprudência também é pacífica no sentido que a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são
vícios graves e relevantes, que impossibilitam o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. A falta de abertura de conta bancária para o registro da movimentação financeira e da
apresentação dos extratos bancários correspondentes inviabiliza a fiscalização e a transparência da contabilidade partidária. Provimento
negado. (TRE-RS - RE: 1819 FARROUPILHA - RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 115, Data 02/07/2018, Página 5)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura
de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação
das contas. 2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Interpretação
consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação
tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da
documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém
desaprovadas. Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - RESPE: 215589 BRASÍLIA - DF, Relator: HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Data de Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122, Data 27/06/2016, Página 101)
Não houve identificação inequívoca e transparente dos doadores. A simples emissão de recibos, quando não adotadas as demais exigências
legais quanto a identificação dos doadores, não traz a segurança necessária para o juízo quanto ao reconhecimento da fonte. Os
recibos, produzidos e firmados unilateralmente pelo partido, que não possuem qualquer tipo de comprovação. Sendo este o entendimento
jurisprudencial.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser efetuadas
por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta do partido político,
admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo eleitoral, no prazo
máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do partido não substitui o
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recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo a identificação de depósito
como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo prestador, o que impossibilita a efetiva
fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode ser identificada. A falta de
identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente recolhimento desses recursos pelo
prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS,
Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
Em síntese, o partido recebeu 16 doações em especie, para despesas não comprovadas, totalizando R$ 400,00, em desacordo com a
legislação, sem trânsito em conta bancária, e sem a devida comprovação da origem do recurso por documento hábil, corolário lógico é a
caracterização de recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI). Caso diverso fosse o entendimento, bastaria o partido, ao
final do ano, preencher sequencialmente os recibos em nome de dirigentes/integrantes ou utilizar-se de seus membros para dar legalidade a
movimentações realizadas em desacordo com a legislação. Colaciono dois julgados recentes:
Proc. Classe RE N. 2433 - Recurso Eleitoral - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Arrecadação de recursos em desacordo com o disposto no art. 7º da Resolução TSE n. 23.432/14. Origem não
identificada.Recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 13 e art. 14, caput, da Resolução TSE n. 23.432/14. 2. O descumprimento
da formalidade poderia ser relevado caso o partido apresentasseprova confiável, e não listas produzidas unilateralmente, com dados das
contribuições e comprovantes de depósitos de cheques sem identificação, documentos que não comprovam a origem dos recursos. 3. O valor
absoluto da irregularidade e o percentual de impacto nas contas de 25,2% possibilitam a aplicação dos postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para reduzir para três meses o prazo de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário. 4. Provimento
parcial. Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEITAS ORIUNDAS DE FONTES VEDADAS. SIGNIFICATIVO PERCENTUAL DAS
IRREGULARIDADES. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANTIDO O
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. REDUZIDOS O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E A MULTA
INCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Recebimento de recursos de origem não identificada, realizado por meio do CNPJ do próprio partido
e sem a devida identificação do CPF do doador originário, contrariando o art. 7º, caput, e 8º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. A
jurisprudência exige que a comprovação da origem dos recursos seja realizada por registros bancários, não bastando a mera declaração
consignada em documento de uso interno pela agremiação. Falha grave que impede a fiscalização e prejudica a transparência das
informações contábeis. 2. Constatado recebimento de doações provenientes de pessoa física detentora de cargo demissível ad nutum do
executivo municipal à época, enquadrada como fonte vedada de recursos. Incontroverso que os cargos comissionados ocupados pelos
doadores ao tempo das liberalidades inserem-se no conceito de autoridade pública previsto no art. 31, inc. II, da Lei n. 9096/95, com a redação
vigente ao tempo dos fatos, conforme regulamentação insculpida no art. 12, inc. IV e § 1°, da Resolução TSE n. 23.464/15. O prestador alega
que a falha foi corrigida mediante restituição espontânea das quantias irregulares aos doadores originários. Na hipótese, as providências
ultrapassaram o prazo previsto na norma aplicável à espécie, incidindo a regra do art. 14, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, consoante a
qual os recursos provenientes de fontes vedadas e não restituídos aos doadores até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do
crédito devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. 3. A cifra das irregularidades representa 42,2% dos recursos arrecadados, tornando inviável
a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do significativo percentual e valor absoluto das irregularidades. 4.
Sancionamento. Mantido o recolhimento ao Tesouro Nacional. Reduzidos o período de suspensão do Fundo Partidário para um mês e o
patamar da multa incidente para 8% da quantia irregular. 5. Parcial provimento.
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período de 03 (três) meses, penalidade estendida até o
recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça
Eleitoral (art. 28, I). Imperiosa, também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular e a
desaprovação das contas, considerando se tratar de valores expressivos, correspondem à quase totalidade do movimentado pelo órgão
partidário.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PDT de Santana da Boa Vista, relativas ao exercício de
2013 e determino (I) a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 03 (três)
meses, nos termos do art. 28, II, da Resolução TSE 21.841/2004; (II) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido
indevidamente, consistente em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Tal valor deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros
moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, § 1º).
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 (I) 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; (II) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas
a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou (IV) 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 nos termos do art. 60 da
Res. TSE nº. 23.546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se o órgão partidário sancionado, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no
prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Federais – CADIN (art. 61) e remessa dos autos ao TRE para prosseguimento da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Cientifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 312/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-60.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PDT - EXERCÍCIO 2012 - SANTANA DA BOA VISTA
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA-OAB 27914)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS PEREIRA ALVES, DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA E GASPARINO DOS SANTOS TEIXEIRA (ADV(S)
DANILDO SIDINEI DE OLIVEIRA-OAB 27914), ELIAS DA SILVA QUADROS
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PDT de Santana da Boa Vista referente ao exercício de 2012, apresentada em
31/03/2016 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
Publicado edital de publicacação do balanço não foram apresentadas impugnações.
Identificadas omissões de documentos de entrega obrigatória (fl. 64), o partido foi intimado para apresentar as peças faltantes, quedando-se
inerte.
Em relatório o examinador das contas realizou apontamento (fls. 69). Intimados, o partido e seus responsáveis nada apresentaram.
Em relatório conclusivo o examinador recomendou a desaprovação das contas (fl. 75) e, no mesmo sentido, a manifestação do Ministério
Público Eleitoral (fl. 78).
Notificados para manifestar-se sobre os apontamentos (fl. 80), as partes, novamente, nada apresentaram.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando as peças
apresentadas devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, seguiu o rito processual das novas resoluções sobre contas partidárias (em especial a nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
O referido artigo (art. 65 da Res. TSE nº. 23.546/17), assim como o art. 65 da Res. TSE nº. 23.464/15 e o art. 67 da Res. TSE nº. 23.432/14,
foram explicitos ao asseverar que as disposições previstas nas novas resoluções não atingirão o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores. Tem-se que o TSE já fixou o entendimento de que as alterações promovidas na Lei nº 9096/1995,
quando regras de direito material, aplicam-se às prestações de contas relativas aos exercícios seguintes. (Prestação de Contas nº 97737,
Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 24/06/2016).
Quanto ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina que as doações e as contribuições de recursos
financeiros devem ser efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado, diretamente na conta do partido
político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º) onde conste identificado o CPF ou CNPJ do doador.
As despesas, conforme dita o art. 10, "devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, à exceção daquelas
cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observado,
em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.".
No caso em tela, conforme apontado nos relatórios elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PDT de Santana da Boa
Vista não realizou a comprovação da fonte dos recursos recebidos, em desacordo com a resolução, seja pela ausência de correspondência do
valor no extrato bancário ou pela apresentação de outro meio hábil, capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos. O
conjunto de irregularidades referentes a despesas sem comprovação da origem dos recursos caracteriza irregularidade que impede o Poder
Judiciário de exercer a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos.
A falta de trânsito em conta referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer a
fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos.
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional.3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A impossibilidade de
confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das informações prestadas. 2. A
arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede a atuação fiscalizatória quanto à
licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no CPF dos doadores. Impossibilidade de
identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no período, justificando a aplicação da
penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação dos parâmetros fixados no § 3º do
art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de quatro
meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750, ACÓRDÃO de 04/07/2018,
Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 119, Data 06/07/2018,
Página 5 ).
É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
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RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser efetuadas
por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta do partido político,
admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo eleitoral, no prazo
máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do partido não substitui o
recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo a identificação de depósito
como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo prestador, o que impossibilita a efetiva
fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode ser identificada. A falta de
identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente recolhimento desses recursos pelo
prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS,
Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
A jurisprudência também é pacífica no sentido que a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são
vícios graves e relevantes, que impossibilitam o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. A falta de abertura de conta bancária para o registro da movimentação financeira e da
apresentação dos extratos bancários correspondentes inviabiliza a fiscalização e a transparência da contabilidade partidária. Provimento
negado. (TRE-RS - RE: 1819 FARROUPILHA - RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 115, Data 02/07/2018, Página 5)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura
de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação
das contas. 2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Interpretação
consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação
tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da
documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém
desaprovadas. Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - RESPE: 215589 BRASÍLIA - DF, Relator: HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Data de Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122, Data 27/06/2016, Página 101)
Não houve identificação inequívoca e transparente dos doadores. A simples emissão de recibos, quando não adotadas as demais exigências
legais quanto a identificação dos doadores, não traz a segurança necessária para o juízo quanto ao reconhecimento da fonte. Os
recibos, produzidos e firmados unilateralmente pelo partido, que não possuem qualquer tipo de comprovação. Sendo este o entendimento
jurisprudencial.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser efetuadas
por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta do partido político,
admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo eleitoral, no prazo
máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do partido não substitui o
recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo a identificação de depósito
como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo prestador, o que impossibilita a efetiva
fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode ser identificada. A falta de
identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente recolhimento desses recursos pelo
prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS,
Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
Em síntese, o partido recebeu 2 doações em especie, para despesas não comprovadas, totalizando R$ 100,00, em desacordo com a
legislação, sem trânsito em conta bancária, e sem a devida comprovação da origem do recurso por documento hábil, corolário lógico é a
caracterização de recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI). Caso diverso fosse o entendimento, bastaria o partido, ao
final do ano, preencher sequencialmente os recibos em nome de dirigentes/integrantes ou utilizar-se de seus membros para dar legalidade a
movimentações realizadas em desacordo com a legislação. Colaciono dois julgados recentes:
Proc. Classe RE N. 2433 - Recurso Eleitoral - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Arrecadação de recursos em desacordo com o disposto no art. 7º da Resolução TSE n. 23.432/14. Origem não
identificada.Recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 13 e art. 14, caput, da Resolução TSE n. 23.432/14. 2. O descumprimento
da formalidade poderia ser relevado caso o partido apresentasseprova confiável, e não listas produzidas unilateralmente, com dados das
contribuições e comprovantes de depósitos de cheques sem identificação, documentos que não comprovam a origem dos recursos. 3. O valor
absoluto da irregularidade e o percentual de impacto nas contas de 25,2% possibilitam a aplicação dos postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para reduzir para três meses o prazo de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário. 4. Provimento
parcial. Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEITAS ORIUNDAS DE FONTES VEDADAS. SIGNIFICATIVO PERCENTUAL DAS
IRREGULARIDADES. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANTIDO O
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. REDUZIDOS O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO E A MULTA
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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INCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Recebimento de recursos de origem não identificada, realizado por meio do CNPJ do próprio partido
e sem a devida identificação do CPF do doador originário, contrariando o art. 7º, caput, e 8º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15. A
jurisprudência exige que a comprovação da origem dos recursos seja realizada por registros bancários, não bastando a mera declaração
consignada em documento de uso interno pela agremiação. Falha grave que impede a fiscalização e prejudica a transparência das
informações contábeis. 2. Constatado recebimento de doações provenientes de pessoa física detentora de cargo demissível ad nutum do
executivo municipal à época, enquadrada como fonte vedada de recursos. Incontroverso que os cargos comissionados ocupados pelos
doadores ao tempo das liberalidades inserem-se no conceito de autoridade pública previsto no art. 31, inc. II, da Lei n. 9096/95, com a redação
vigente ao tempo dos fatos, conforme regulamentação insculpida no art. 12, inc. IV e § 1°, da Resolução TSE n. 23.464/15. O prestador alega
que a falha foi corrigida mediante restituição espontânea das quantias irregulares aos doadores originários. Na hipótese, as providências
ultrapassaram o prazo previsto na norma aplicável à espécie, incidindo a regra do art. 14, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, consoante a
qual os recursos provenientes de fontes vedadas e não restituídos aos doadores até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do
crédito devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. 3. A cifra das irregularidades representa 42,2% dos recursos arrecadados, tornando inviável
a aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do significativo percentual e valor absoluto das irregularidades. 4.
Sancionamento. Mantido o recolhimento ao Tesouro Nacional. Reduzidos o período de suspensão do Fundo Partidário para um mês e o
patamar da multa incidente para 8% da quantia irregular. 5. Parcial provimento.
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período de 03 (três) meses, penalidade estendida até o
recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça
Eleitoral (art. 28, I). Imperiosa, também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular e a
desaprovação das contas, considerando se tratar de valores expressivos, correspondem à quase totalidade do movimentado pelo órgão
partidário.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PDT de Santana da Boa Vista, relativas ao exercício de
2012 e determino (I) a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 03 (três)
meses, nos termos do art. 28, II, da Resolução TSE 21.841/2004; (II) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido
indevidamente, consistente em R$ 100,00 (cem reais). Tal valor deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento (Res. TSE n. 23.546/17, art. 60, § 1º).
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 (I) 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; (II) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas
a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou (IV) 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 nos termos do art. 60 da
Res. TSE nº. 23.546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se o órgão partidário sancionado, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no
prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Federais – CADIN (art. 61) e remessa dos autos ao TRE para prosseguimento da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Cientifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 313/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-02.2019.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSB - LAVRAS DO SUL - 2018
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSB - LAVRAS DO SUL (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ AMILCAR MOREIRA CABRAL E PLÁCIDO ATAÍDES MACHADO (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PSB de Lavras do Sul referente ao exercício de 2018 apresentadas em
02/05/2019 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 23.546/17, estando devidamente assinada.
Publicado Edital, não foram apresentadas impugnações.
Emitido parecer pela regularidade das contas e, em mesmo sentido, manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída conforme Resolução TSE nº. 23.546/17, estando suas peças devidamente
assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que os documentos apresentados e a escrituração contábil refletem adequadamente a
movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas determinações legais.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 45, VIII, "a" c/c art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO as contas do PSB de Lavras do
Sul, referentes ao exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
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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DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 314/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-84.2019.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - LAVRAS DO SUL - 2018
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP - LAVRAS DO SUL (ADV(S) FELIPE GOULART DELABARY-OAB 45432)
RESPONSÁVEL(S) : ANA MÁRCIA COUTO MOREIRA E RAMIRO ABASCAL TEIXEIRA (ADV(S) FELIPE GOULART DELABARY-OAB
45432)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PP de Lavras do Sul referente ao exercício de 2018 apresentadas em 02/05/2019 e instruída
com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 23.546/17, estando devidamente assinada.
Publicado Edital, não foram apresentadas impugnações.
Emitido parecer pela regularidade das contas e, em mesmo sentido, manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída conforme Resolução TSE nº. 23.546/17, estando suas peças devidamente
assinadas.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se que os documentos apresentados e a escrituração contábil refletem adequadamente a
movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas determinações legais.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 45, VIII, "a" c/c art. 46, I da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO as contas do PP de Lavras do Sul,
referentes ao exercício 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 315/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-83.2019.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PTB - Santana da Boa Vista - 2018
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PTB DE SANTANA DA BOA VISTA (ADV(S) SÍLVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71822)
RESPONSÁVEL(S) : IVAMBERTO DA SILVA TEIXEIRA E LUIZ ANTÔNIO BORBA JACOBSEN (ADV(S) SÍLVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB
71822)
Vistos, etc.
Considerando a existência de apontamentos nas contas, determino a intimação do órgão partidário e seus responsáveis para que ofereçam
defesa/alegações finais no prazo de quinze dias, conforme art. 38 da Res. TSE nº. 23.546/17.
Ultrapassado o prazo, independente de manifestação, voltem os autos conclusos para sentença.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 316/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-53.2019.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PTB - Lavras do Sul - 2018
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PTB DE LAVRAS DO SUL (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
RESPONSÁVEL(S) : CLEMAR BIAGGI ROCHA, ARMANDIO CLODOMIRO LOPES DA SILVA E ADRIANA FREITAS DELABARY (ADV(S)
ARI SCHIMIT-OAB 28063)
Vistos, etc.
Considerando a existência de apontamentos nas contas, determino a intimação do órgão partidário e seus responsáveis para que ofereçam
defesa/alegações finais no prazo de quinze dias, conforme art. 38 da Res. TSE nº. 23.546/17.
Ultrapassado o prazo, independente de manifestação, voltem os autos conclusos para sentença.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 317/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-17.2019.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - MDB - LAVRAS DO SUL - 2018.
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : MDB - LAVRAS DO SUL (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
RESPONSÁVEL(S) : ARI SCHMITT E ERENI VIEIRA MACHADO (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
Vistos, etc.
Considerando a existência de apontamentos nas contas, determino a intimação do órgão partidário e seus responsáveis para que ofereçam
defesa/alegações finais no prazo de quinze dias, conforme art. 38 da Res. TSE nº. 23.546/17.
Ultrapassado o prazo, independente de manifestação, voltem os autos conclusos para sentença.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 318/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-79.2018.6.21.0009
PARTIDO POLÍTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PDT - CAÇAPAVA DO SUL - 2017
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁRICO TRABALHISTA - PDT DE CAÇAPAVA DO SUL (ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423
E LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB 110.501)
RESPONSÁVEL(S) : VINICIUS MACHADO HENRIQUES E NEI ANTONIO GOULART TAVARES (ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB
21.423), GIOVANI AMESTOY DA SILVA E FRANCISCO DE PAULA DUTRA HENRIQUES
Vistos, etc.
Considerando a existência de apontamentos nas contas, determino a intimação do órgão partidário e seus responsáveis para que ofereçam
defesa/alegações finais no prazo de quinze dias, conforme art. 38 da Res. TSE nº. 23.546/17.
Ultrapassado o prazo, independente de manifestação, voltem os autos conclusos para sentença.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 319/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-25.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - SANTANA DA BOA VISTA - EXERCÍCIO 2014
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTA - PP (ADV(S) JOSÉ ALTER RODRIGUES CARVALHO-OAB 14241 E LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB
110.501)
RESPONSÁVEL(S) : ADAURILIO MELO DA ROSA, VILFRED JACSON RICHTER SCHIEFELBEM E PAULO IDELBERTO MELO (ADV(S)
JOSÉ ALTER RODRIGUES CARVALHO-OAB 14241), IVANO FREITAS DA SILVA (ADV(S) JOSÉ ALTER RODRIGUES DE CARVALHO-OAB
014241)
Visto.
Atendidos os requisitos da Res. TRE/RS 298/17, defiro o parcelamento requerido.
Intime-se o Partido para pagamento da 1ª parcela no prazo de 10 (dez) dias (art. 6º).
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 320/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-96.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - SANTANA DA BOA VISTA - 2011
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP DE SANTANA DA BOA VISTA (ADV(S) JOSE ALTER RODRIGUES DE CARVALHO-OAB 014241 E LUCIANO ROSA
PAVANATTO-OAB 110.501)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ SIDINEI AIRES DA ROSA, ANTONIO JUAREZ CORREA DA ROSA E PAULO IDELBERTO MELO (ADV(S) JOSE
ALTER RODRIGUES DE CARVALHO-OAB 014241), RODOLFO GONÇALVES BRIÃO (ADV(S) LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB
110.501), JULIANO FREITAS DA ROSA
Vistos, etc.
Considerando a manifestação do examinador das conta e do parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, determino a intimação do órgão
partidário e seus responsáveis para que ofereçam defesa/alegações finais no prazo de quinze dias, conforme art. 38 da Res. TSE nº.
23.546/17.
Ultrapassado o prazo, independente de manifestação, voltem os autos conclusos para sentença.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 321/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-77.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PMDB - SANTANA DA BOA VISTA - 2013
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) FÁBIO GARCIA DE GÓES-OAB 103.995)
RESPONSÁVEL(S) : LEONALDO CORREA DA ROSA (ADV(S) FÁBIO GARCIA DE GÓES-OAB 103.995), GILDOMAR PEREIRA TEIXEIRA,
DOUGLAS DUTRA DA ROSA, LÊNER SIMONAL RODRIGUES LAZOUWNIK E JANICE DA SILVA KAIZER (ADV(S) JOSE ALTER
RODRIGUES DE CARVALHO-OAB 014241)
Visto.
Atendidos os requisitos da Res. TRE/RS nº. 298/17, defiro o parcelamento requerido.
Intime-se o Partido para pagamento da 1ª parcela no prazo de 10 (dez) dias (art. 6º).
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 322/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-40.2015.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PDT - Caçapava do Sul - 2014
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PDT - CAÇAPAVA DO SUL (ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423 E LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB 110.501)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS RENI VIEIRA DE ARAÚJO, LUCIANA DA ROSA ARAUJO E GIOVANI AMESTOY DA SILVA (ADV(S) ALDO
AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423), FRANCISCO DE PAULO DUTRA HENRIQUES
Visto.
Atendidos os requisitos da Res. TRE/RS 298/17, defiro o parcelamento requerido.
Intime-se o Partido para pagamento da 1ª parcela no prazo de 10 (dez) dias (art. 6º).
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 323/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-44.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - SANTANA DA BOA VISTA - 2009
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP DE SANTANA DA BOA VISTA (ADV(S) JOSÉ ALTER RODRIGUES DE CARVALHO-OAB 014241 E LUCIANO ROSA
PAVANATTO-OAB 110.501)
RESPONSÁVEL(S) : SAMYR SANTOS FIGUEIREDO E JULIANO FREITAS DA ROSA (ADV(S) JOSE ALTER RODRIGUES DE CARVALHOOAB 014241), JOSÉ SIDINEI AIRES DA ROSA E RODOLFO GONÇALVES BRIÃO (ADV(S) JOSÉ ALTER RODRIGUES DE CARVALHOOAB 014241), ADAURILIO MELO DA ROSA (ADV(S) LUCIANO ROSA PAVANATTO-OAB 110.501), LUIZ FERNANDO BORBA DE FREITAS
Vistos, etc.
Considerando a manifestação do examinador das conta e do parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, determino a intimação do órgão
partidário e seus responsáveis para que ofereçam defesa/alegações finais no prazo de quinze dias, conforme art. 38 da Res. TSE nº.
23.546/17.
Ultrapassado o prazo, independente de manifestação, voltem os autos conclusos para sentença.
Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 241/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 14-33.2018.6.21.0010
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 289 e 290 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : MARLON LEANDRO MELCHIOR (ADV(S) CRISTIANO PINTO BECKER-OAB 38791 E DEIVIS DANIEL HAESER-OAB 48672),
ADÃO ANAURIDES DE MOURA (ADV(S) KAROLINA RAFAELA KRUG-OAB 110106), ALCERI JOSÉ PEREIRA DIAS, JOSÉ OLIBIO
MACHADO, RIVAILSON SILISEI MACHADO E WÉLLINGTON JÚNIOR MACHADO (ADV(S) MILTON FRAGA GAIRA-OAB 58944)
Vistos.
Em face da proposta de suspensão condicional do processo promovida pelo MPE (fl. 330) ao réu ADÃO ANAURIDES DE MOURA, e da
manifestação do réu (fl. 237) informando que aceita a proposta, designo para o dia 28/11/2019, às 14 horas, audiência para oferecimento da
proposta de suspensão condicional do processo ao réu ADÃO ANAURIDES DE MOURA, residente nesta circunscrição eleitoral, a ser
realizada nas dependências do Fórum da Comarca de Cachoeira do Sul, Sala de audiências da 01ª Vara Crime.
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Intimem-se o réu pessoalmente por mandado a ser cumprido com urgência, e sua procuradora por publicação de nota de expediente no
DEJERS.
Dê-se ciência ao MPE.
Com relação aos demais réus, aguarde-se.
Dil.
Cachoeira do Sul, 19 de novembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

11ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 56/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Senhora Carolina Ertel Weirich, MM. Juíza Eleitoral Substituta desta 11ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Sul, 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 Cel. Paulino Teixeira, n.
619, em São Sebastião do Caí, tramita a Prestação de Contas n. 94-91.2018.6.21.0011, do Partido da Mobilização Nacional-PMN de São
Sebastião do Caí/RS, relativa a prestação de contas partidárias de 2017.
OBJETO: intimação do Partido da Mobilização Nacional de São Sebastião do Caí/RS e seus responsáveis, nesse ato representado pelo Sr.
Jonas Alexandre Teixeira dos Santos, como tesoureiro municipal do Partido da Mobilização Nacional-PMN, que está atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na
decisão judicial ou requeiram seu parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Federais (Cadin) (art. 60, I, b, da Resolução TSE n. 23.546/17).
PRAZO: 03 (três) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Sebastião do Caí, 20 de novembro de 2019.
Eu, Janaína Tessari Godoi, Chefe de Cartório da 11ª Zona Eleitoral, subscrevo.
CAROLINA ERTEL WEIRICH,
Juíza Eleitoral.

13ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 045/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-57.2019.6.21.0013
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE
RESPONSÁVEL(S) : VERA LUCIA MACHADO E JOEL LEMES DA SILVA
Trata-se de prestação de contas do Partido Solidariedade, do Município de Candelária/RS, relativa ao Exercício Financeiro de 2018. A
agremiação partidária e seus responsáveis financeiros, embora regularmente notificados (fls. 03/31), permaneceram omissos quanto à
obrigatoriedade de prestar contas de sua movimentação financeira ou apresentar declaração de ausência de movimentação no exercício
2018 (fl. 32).
Foram expedidas comunicações aos Diretórios Nacional e Estadual do Partido, comunicando a omissão e determinando a suspensão, com a
perda de novas quotas do Fundo Partidário, ao Solidariedade/Candelária, pelo tempo em que o partido permanecer omisso (fls. 36 a 40).
Em Relatório da unidade técnica (fls. 41/42), verificou-se que o diretório municipal não recebeu qualquer tipo de doação ou contribuição dos
diretórios estadual e nacional, tanto da conta de outros recursos como da conta de recursos do fundo partidário. Do mesmo modo, por meio de
consulta ao Portal do Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, verificou-se, também, a inexistência de extrato bancário de
qualquer instituição financeira para o CNPJ do partido.
Por fim, sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, opinando no sentido de que as contas sejam julgadas não prestadas e, aplicando-se
a proibição do recebimento de recursos do fundo partidário enquanto não regularizada a situação do partido, sem prejuízo de eventual
responsabilização cível e/ou criminal (fl. 45).
Assim, a evidente inércia das partes, torna dispensável a abertura de vista prevista pelo inciso VII do Art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017, razão pela qual passo a decidir.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 32 da Lei n. 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, a obrigação de prestar
contas à Justiça Eleitoral subsiste, forte no art. 28, §2º da Resolução TSE n. 23.546/17.
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.
Nos termos do art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Do
exame técnico realizado, constatou-se que as contas não foram apresentadas, fato que contraria as normas estabelecidas pela Lei nº
9.096/1995 e o disposto nos artigos 28 e 29 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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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
permanecido o órgão partidário e os responsáveis omissos, depois de intimados na forma do art. 30 da Resolução TSE n. 23.546/17, o
julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, IV, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Com efeito, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.546/17, o órgão partidário é obrigado a devolver integralmente todos os recursos
provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados e implica a proibição de recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Assim, considerando as observações da unidade técnica e acolhendo o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas do
Solidariedade, do Município de Candelária/RS, referentes ao Exercício de 2018, com base no disposto do artigo 46, inciso IV, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Mantenho a suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a omissão.
Acolhendo determinação do colendo Supremo Tribunal Federal proferida em medida cautelar (ADI 6032, DJE nº104/2019), deixo de determinar
a suspensão da anotação do partido no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, prevista no art. 48, § 2º, da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se. Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos partidários Nacional e Estadual sobre o teor da presente decisão e registre-se a
mesma no sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Candelária, 20 de novembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 046/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-72.2019.6.21.0013
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : DORIVAL IVO RISTOFF E CASSIA FABIELI FEISTLER REHBEIN
Trata-se de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores - PT, do Município de Candelária/RS, relativa ao Exercício Financeiro de 2018.
A agremiação partidária e seus responsáveis financeiros, embora regularmente notificados (fls. 03/15), permaneceram omissos quanto à
obrigatoriedade de prestar contas de sua movimentação financeira ou apresentar declaração de ausência de movimentação no exercício
2018 (fl. 16).
Foram expedidas comunicações aos Diretórios Nacional e Estadual do Partido, comunicando a omissão e determinando a suspensão, com a
perda de novas quotas do Fundo Partidário, ao Solidariedade/Candelária, pelo tempo em que o partido permanecer omisso (fls. 20 a 22 e 26).
O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores – PT manifestou-se (fls. 23/25), informando da inexistência de recursos do Fundo Partidário
destinados ao órgão partidário sancionado.
Em Relatório da unidade técnica (fls. 27/28), verificou-se que o diretório municipal não recebeu qualquer tipo de doação ou contribuição dos
diretórios estadual e nacional, tanto da conta de outros recursos como da conta de recursos do fundo partidário. Do mesmo modo, por meio de
consulta ao Portal do Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, verificou-se, também, a inexistência de extrato bancário de
qualquer instituição financeira para o CNPJ do partido.
Por fim, sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, opinando no sentido de que as contas sejam julgadas não prestadas e, aplicando-se
a proibição do recebimento de recursos do fundo partidário enquanto não regularizada a situação do partido, sem prejuízo de eventual
responsabilização cível e/ou criminal (fl. 31).
Assim, a evidente inércia das partes, torna dispensável a abertura de vista prevista pelo inciso VII do Art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017, razão pela qual passo a decidir.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 32 da Lei n. 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, a obrigação de prestar
contas à Justiça Eleitoral subsiste, forte no art. 28, §2º da Resolução TSE n. 23.546/17.
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.
Nos termos do art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Do
exame técnico realizado, constatou-se que as contas não foram apresentadas, fato que contraria as normas estabelecidas pela Lei nº
9.096/1995 e o disposto nos artigos 28 e 29 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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
permanecido o órgão partidário e os responsáveis omissos, depois de intimados na forma do art. 30 da Resolução TSE n. 23.546/17, o
julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, IV, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Com efeito, nos termos do art. 48 da Res. TSE n. 23.546/17, o órgão partidário é obrigado a devolver integralmente todos os recursos
provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados e implica a proibição de recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Assim, considerando as observações da unidade técnica e acolhendo o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido dos
Trabalhadores - PT, do Município de Candelária/RS, referentes ao Exercício de 2018, com base no disposto do artigo 46, inciso IV, alínea “a”,
da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Mantenho a suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar a omissão.
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Acolhendo determinação do colendo Supremo Tribunal Federal proferida em medida cautelar (ADI 6032, DJE nº104/2019), deixo de determinar
a suspensão da anotação do partido no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, prevista no art. 48, § 2º, da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se. Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos partidários Nacional e Estadual sobre o teor da presente decisão e registre-se a
mesma no sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos.
Candelária, 20 de novembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 047/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-87.2019.6.21.0013
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : REPUBLICANOS (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ROBERTO GOULARTE SCHULTZ E THYAILON PEREIRA DOS SANTOS (ADV(S) CRISTIANA BORGES
CARDOSO-OAB 63510)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do Partido Republicanos, do município de Candelária/RS, relativa ao Exercício Financeiro de 2018, entregue
sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos em 28/10/2019.
Foi publicado o Edital n. 07/2019 e certificada a ausência de impugnações.
Foi certificado acerca das informações do art. 45, II e III, da resolução TSE n. 23.546/2017.
A Unidade Técnica manifestou-se pela prestação e aprovação das contas.
Encaminhados os autos para o Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
Decido.
Segundo o artigo 32 da Lei n. 9.099/1995, todos os partidos são obrigados a prestar contas do exercício findo até 30 de abril do ano seguinte.
O § 4º no art. 32 da Lei n. 9.099/1995 diz:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Pela análise dos autos, constata-se que não houve movimentação de recursos pelo partido e foi apresentada a declaração conforme
determinado pela legislação eleitoral, embora fora do prazo. No caso, foi intempestiva a apresentação de Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira intempestiva, o que é irregularidade formal, não levando a sua desaprovação.
Nos termos do art. 45 da Reolução TSE n. 23.546/2017, possibilitou-se, de forma célere e simplificada, prestar contas resumidamente
apresentando a delaração de ausência de movimentação de recursos quando não tenha havido movimentação de recursos finaceiros em
espécie e/ou bens estimáveis em dinheiro. Do exame técnico realizado, constatou-se que as contas prestadas não apresentam
irregularidades que comprometam a confiabilidade das mesmas, estando de acordo com a lei eleitoral, eis que os documentos apresentados e
a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial da agremiação partidária em questão.
Assim, considerando a integridade e veracidade da declaração apresentada, corroboradas pela inexistência de movimentação de recursos,
conforme pesquisa efetuada pela unidade técnica, e ainda as observações da prova técnica, acolho o parecer em seus termos, razão pela
qual julgo PRESTADAS E APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Republicanos do município de Candelária/RS, referentes ao
exercício de 2018, forte no art. 45, inciso VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se. Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no SICO e arquive-se.
Candelária, 20 de novembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 327/2019 - 15ªZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC – 39-94.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 – Prestação de Contas – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: CARAZINHO – RS
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE CARAZINHO – RS (Adv.. IGOR GUERRA LONGO – OAB/RS 84.672).
RESPONSÁVEIS: JORGE LUIS DA SILVA DUTRA – presidente, e CHARLES ANTONIO SETTI – Tesoureiro (Adv. IGOR GUERRA LONGO –
OAB/RS 84.672)..
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, fica a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para realizar a quitação da GRU, no prazo de 15 dias, conforme sentença do processo supracitado.
Andréa Ferretto Richter - Chefe do Cartório da 15ªZE
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27ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 15/2019 - 27ª ZE/RS
A Exma. Sra. SAMYRA REMZETTI BERNARDI, Juíza Eleitoral da 27ª Zona de Júlio de Castilhos/RS, de acordo com a Listagem de Eliminação
de Documentos n. 0181389/2019, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento n. 0181894/2019 do
Sistema Eletrônico de Informação do TRE-RS, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de
publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, o Cartório da 27ª Zona Eleitoral
de Júlio de Castilhos/RS eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Júlio de Castilhos-RS, 20 de novembro de 2019.
SAMYRA REMZETTI BERNARDI,
Juíza Eleitoral.

30ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 53/2019 - 30 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EF - 9994752-86.2006.6.21.0030
EXECUÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sant'Ana do Livramento
JUÍZA ELEITORAL: CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
EXEQUENTE(S) : FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO(S) : COMITÊ FINANCEIRO UNICO DO PTB, SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB E MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Vistos.
Tendo em vista o pedido do credor e a informação de que a dívida encontra-se parcelada administrativamente, estando o último pagamento
previsto para 30/07/2027, suspendo o andamento pelo período de UM ANO, a contar da presente decisão, com fulcro no art; 313, inc. II, do
CPC.
Decorrido o prazo de suspensão, no silêncio , certifique-se e intime-se o exequente para que se manifeste sobre o andamento do feito,
requerendo o que entender de direito.
Sant'Ana do Livramento, 19 de novembro de 2019
CARMEN LÚCIA SANTOS DA FONTOURA
Juíza Eleitoral da 030ª ZE

31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 031ª ZE/RS
Classe PC – Processo N. 53-30.2019.6.21.0031
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de São José do Sul/RS - PP. Junior Fernando Dutra (OAB/RS 51739)
Responsáveis: Tatiana Alves da Silva, Omar Roque Kerber e Ida Kremer - PP. Junior Fernando Dutra (OAB/RS 51739)
Vistos.
Acolho o Relatório de Exame retro.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a documentação e/ou apresentar
manifestação acerca do Relatório de Exame, sob pena de preclusão (art. 35, §3º, I c/c art. 35, § 9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017),
mediante publicação deste despacho no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), podendo as partes requererem
cópia do respectivo relatório pelo endereço de e-mail zon031@tre-rs.jus.br.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, deverá o Cartório elaborar o parecer conclusivo de que trata o artigo 36 da Res. TSE n.
23.546/2017, com posterior vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 37 da Res. TSE n.
23.546/2017).
Por oportuno, registra-se que para a contagem do prazo não será aplicado o disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil, devendo o
prazo ser computado na forma do art. 224 deste diploma legal, conforme previsto no art. 7º da Res. TSE n. 23.478/2016.
Montenegro, 20 de novembro de 2019.
PRISCILA GOMES PALMEIRO,
Juíza Eleitoral da 31ª ZE.
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32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 388/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 33-41.2016.6.21.0032
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Coação Visando a Obtenção de
Voto ou a sua Abstenção - ARTS 301 LEI 4.737/65 COM INCIDÊNCIA DO ART. 61 DO CP C/C ART 287 DO CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO
DE CONDENAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : CLAUDIMIR BINSFELD (ADV(S) DYONATHAN MARTINS PINTO-OAB 108451 E SILVIO E. MARTINS PINTO-OAB 71688)
Vistos, etc.
Ciente da designação de audiência.
Intimem-se o procurador do réu acerca das designações da audiência para oitiva da testemunha nos autos do Processo Eletrônico n.
0600013-87.2019.6.21.0131, dia 12.12.2019 às 14h50min na Sala de Audiências da 2ª Vara Cível do Fórum da Comarca de Sapiranga/RS,
bem como da audiência dia 11.12.2019, às 11 horas, na Sala de Audiência do Foro da Comarca de Constantina, referente aos autos da
Carta Precatória autuada sob o Processo Eletrônico n. 0600001-28.2019.6.21.0146.
No mais, aguarde-se o retorno das missivas.
Palmeira das Missões, 20 de novembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

43ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2019, o Cartório da 043ª Zona Eleitoral de Santa Vitória do Palmar/RS, de acordo com o
Edital de Ciência de Eliminação de Documentos nº 025/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do
Sul, Edição nº 144, de 06 de agosto de 2019, procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva
Listagem de Eliminação de Documentos.
Santa Vitória do Palmar, 14 de novembro de 2019.
Ricardo Longaray Borges
Chefe de Cartório da 043º ZE
Ulisses Drewanz Gräbner
Juiz Eleitoral – 043ª Zona Eleitoral

45ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 292/2019 - 45ZE/RS
Processo: INQ - 2240 - INQUÉRITO - CARGO - PREFEITO - CRIME ELEITORAL - CORRUPÇÃO OU FRAUDE
Juíza Eleitoral: MARTA MARTINS MOREIRA
Procedência: Vitória das Missões
Número Único: 22-40.2018.6.21.0000
Investigado(s): ALDI MINETO (Adv. Andréia Franciele da Rosa Santos - OAB/RS 93566) e DANIEL GIORDANI MACIEL (Adv. Nilton da Silva
Bairros - OAB/RS 106036)
Considerando o reconhecimento da ilicitude da prova, que embasa também o presente procedimento, no Recurso Especial Eleitoral n°3994120166210045, acolho o parecer Ministerial, para determinar o arquivamento do inquérito.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
Santo Ângelo, 17 de outubro de 2019.
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE
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48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 161/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 31-18.2019.6.21.0048
AÇÃO PENAL - Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ASSIS TADEU BARBOSA VELHO
(ADVS) DANIELLA DOS SANTOS PINTO-OAB 117813)
MARINA DEMOLINER BARBOSA-OAB 110129)
Vistos.
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra Assis Tadeu Barbosa Velho pela prática, em tese, de crime eleitoral.
O réu foi citado pessoalmente e não apresentou defesa preliminar no prazo legal, sendo nomeado defensor dativo.
De acordo com certidão da chefe de cartório, juntada às fls. 50, houve equívoco no endereçamento da defesa preliminar pelo defensor
constituído, enviada pelos Correios à Vara Criminal da Justiça Estadual de São Francisco de Paula. Quando da constatação do erro, foi
protocolada na Justiça Eleitoral o documento sob o número 39.829/2019.
Embora fora do prazo, recebo a defesa preliminar, a fim de salvaguardar o princípio constitucional da ampla defesa.
Designo o dia 26/03/2020 para a audiência de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo.
Intime-se a defesa constituída para que junte a procuração no prazo de 5 (cinco) dias, data a partir da qual a defesa dativa estará
desincumbida do encargo.
São Francisco de Paula, 20 de novembro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

50ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 101-29.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: Barão do Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES
RESPONSÁVEL(S) : ALVARO DUARTE DA SILVA E FABIO FLORES SALATTI
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT do município
de Barão do Triunfo, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 05), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.14/15), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT do município de Barão
do Triunfo, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido dos Trabalhadores PT do município de Barão do Triunfo, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução TSE nº
23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
São Jerônimo, 18 de novembro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 148/2019 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 102-14.2019.6.21.0050
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício 2018 - Omissão
PROCEDÊNCIA: Barão do Triunfo
JUÍZA ELEITORAL: CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
RESPONSÁVEL(S) : LEANDRO PRADO DOS SANTOS E DIOGO DA ROCHA VAZ
Trata-se de prestação de contas partidárias, relativa ao exercício de 2018, não apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira PSDB do município de Barão do Triunfo, expediente autuado nos termos do art. 30, inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificado o partido (fl. 05), a apresentar as contas conforme determina o art. 30, inc. I da Resolução 23.5464/17.
Acostada certidão (fl.12) do chefe de cartório, constatando que não houve repasses de recursos do fundo partidário, que não foram emitidos
recibos eleitorais e da inexistência de conta bancária para o Partido no referido ano.
Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fls.14/15), que opinou pela não prestação das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, decido.
Os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.096/1997 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas não foram entregues no prazo fixado em lei (30/04/2019).
Antes da autuação do expediente de omissão na prestação de contas, o partido foi notificado a prestar contas, o que não fez, restando silente.
Isso posto, tem-se que as contas não foram apresentadas, cumpridas as formalidades legais e com fundamento no art. 32 da Lei 9096/95 e art.
46, inciso IV, “a” da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do
município de Barão do Triunfo, referente ao exercício de 2018.
Determino ainda SUSPENSÃO de distribuição de novas cotas de recursos provenientes do Fundo Partidário, ao Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB do município de Barão do Triunfo, conforme previsto na Lei 9.096/95, art. 37-A e nos termos do § 2º do art. 48 da Resolução
TSE nº 23.546/2017, C/C art. 42 da Resolução TSE nº 23.571/2018.
Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência e intimação da presente decisão e, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, para nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 48 da Resolução TSE nº 23.546/2017, analisar a propositura de ação para
suspensão da anotação do registro do órgão partidário.
Publique-se. Intime-se. Registre-se.
Com o trânsito em julgado expeça-se carta aos Diretórios Nacional e Estadual, com cópia da presente decisão, para o fim de impedir repasses
do Fundo Partidário e adotar as providências pertinentes.
Após, arquive-se.
São Jerônimo, 18 de novembro de 2019
CARLA CRISTINA ORTNAU CIRIO E SANTOS
Juíza Eleitoral da 050ª ZE

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 36-62.2018.6.21.0052
EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO NO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
APENADO(S) : ADÃO ALMEIDA DE BARROS
ADV: Airton Grundemann OAB/RS 70.783, João Carlos Prestes OAB/RS 85.369, Décio Itiberê gomes de Oliveira, OAB/RS 12.725, Caroline
Oliveira Rocha OAB/RS83.246, Larissa da Silva Martins OAB/RS88.946, Luana da Silva Soares OAB/RS 89.411, Fernanda Silva Ferreira OAB/
RS 90.904.
Vistos.
Considerando a relevância da medida, uma vez que o cumprimento da pena aproxima-se do fim, reitero o despacho de fl. 59.
Expeça-se novo mandado para fiscalização das condições impostas, a ser cumprido com urgência, conforme Instrução Normativa TRE RS N.
43/2015.
A intimação deverá ser realizada 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, 13 de novembro de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
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57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 208/2019 - 057 ZE
Processo: 50-02.2016.6.21.0057
Protocolo: 35.874/2016
Espécie: AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público
Réus: JOANA FERNANDES CANO, LUIZ CARLOS NASCIMENTO, EUFRÁZIA LEIA TEIXEIRA BRAGA, MARIA HELENA REFATTI
PRADELLA, LUIZ FELIPE DA ROSA MOSSI, VILSON REFATTI PRADELLA, CARLOS MARIA LUPANO, ISAAC SANTANA, EDISON LUIZ
RAMOS ROMERO, OSWALDINA DOS SANTOS CARVALHO, PRISCILA LEONEL TRINDADE, ENESTOR DANILO GOMES CARBALHO,
MARIA LUCILIA DA ROSA, JUREMA MARIA PRADELLA, NEUSA DEMÉTRIA SIMONETTI FERNANDEZ e DANILO FERNANDO TRINDADE
RODRIGUES.
Advogados: ÉDER TEIXEIRA CHAMORRA (OAB/RS 57.269); MANUEL PETRY (OAB/RS 50.204); MAURO VASCONCELLOS SALDANHA
(OAB/RS 29975); MARIO CESAR GALVÃO BRACCINI (OAB/RS 13.252); ANA PAULA SIMONETTI MACHADO SANO (OAB/RS 72.276).
Vistos.
Em razão de transferência de pauta, redesigno a audiência de instrução e julgamento para a data de 10 de dezembro de 2019, às 15hs e
10min, na sala de audiências da 3ª Vara Cível da Justiça Estadual local, com endereço na Rua General Hipólito, 3392, na cidade de
Uruguaiana/RS.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público e por mandado os réus e as testemunhas residentes no Brasil.
Comunique-se ao juízo deprecado, quanto à testemunha arrolada pela acusação, Renata Pretto Bandeira Medina, em relação à nova data da
audiência, cuja oitiva será realizada por videoconferência às 15h30min, conforme comprovante de agendamento que segue.
Cumpra-se.
Uruguaiana, 19 de novembro de 2019.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral– 57ªZE

63ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 48/2019 - 63 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-41.2019.6.21.0063
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Bom Jesus
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DIOGO KRAMER BOEIRA-OAB 87724)
RESPONSÁVEL(S) : CÁTIA LUANA CARNIEL CAMARGO (ADV(S) DIOGO KRAMER BOEIRA-OAB 87724), MARINÊS DOS SANTOS
BECKER
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas partidárias do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Bom Jesus/RS referente
ao exercício financeiro de 2018.
A agremiação apresentou contas em 22/07/2019 com incompletude da documentação exigida pelo art. 29 da Resolução 23.546/2017.
Regularmente intimados, através de procurador constituído, para que complementassem a documentação, o órgão partidário municipal e seus
responsáveis se quedaram inertes (fl. 48).
Em seu parecer (fl. 49), a unidade técnica da Justiça Eleitoral salienta ser a documentação faltante relevante para a fiscalização sobre a
prestação de contas do partido. Foi dada vista ao Ministério Público Eleitoral que emitiu parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas (fl. 50).
Isto posto, julgo não prestadas as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Bom Jesus/RS referente ao exercício
financeiro de 2018 nos termos do art. 46, inciso IV, "b", da Resolução TSE nº 23.546/2017, cominando ao órgão diretivo municipal a proibição
de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário a partir da publicação da presente, enquanto não for regularizada a situação do
partido político, nos termos do art. 48. Da mesma forma, com base no art. 42 da Resolução TSE 23.571/2018, a suspensão do registro do
órgão de direção municipal.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão e efetue-se o registro dos efeitos
da não prestação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, conforme previsto no art. 761-A, da CNJE.
Quanto à suspensão do registro da anotação do Diretório, tal diligência somente deverá ser providenciada na hipótese de alteração da decisão
liminar concedida na ADI nº 6032, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Caso contrário, o feito
permanecerá arquivado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Bom Jesus, 20 de novembro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 063ª ZE
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83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 215/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-04.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PROGRESSISTAS (PP) - SARANDI (ADV(S) JUAREZ TABUIA WEINGERTNER-OAB 49762)
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI PICCINI (ADV(S) JUAREZ TABUIA WEINGARTNER-OAB 49762), LUCIANO DOLCI (ADV(S) JUAREZ TABUIA
WEINGERTNER-OAB 49762)
Vistos.
Defiro, de forma derradeira, uma vez que a documentação em questão poderia ter sido requisitada e entregue, no mínimo, desde a intimação
para manifestação sobre a análise das contas, o prazo de 15 (quinze) dias úteis postulado, a contar da intimação deste despacho.
Após, voltem conclusos para os fins do art. 40 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais.
Sarandi, 20 de novembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 216/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-90.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PROGRESSISTAS (PP) - SARANDI (ADV(S) JUAREZ TABUIA WEINGARTNER-OAB 49762)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANO DOLCI, SIDNEI PICCINI E OCLIDES BARBIERO (ADV(S) JUAREZ TABUIA WEINGARTNER-OAB 49762)
Vistos.
Defiro, de forma derradeira, uma vez que a documentação em questão poderia ter sido requisitada e entregue, no mínimo, desde a intimação
para manifestação sobre a análise das contas, o prazo de 15 (quinze) dias úteis postulado, a contar da intimação deste despacho.
Após, voltem conclusos para os fins do art. 40 da Resolução do TSE nº 23.546/2017.
Diligências legais.
Sarandi, 20 de novembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 217/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 46-76.2019.6.21.0083
REQUERIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) (ADV(S) ARTUR EDUARDO JARZINSKI ALFARO-OAB 80493 E LIEVERSON LUIZ PERINOAB 49740)
RESPONSÁVEL(S) : NEREU CRISPIM E ROBERTO SILVA DA ROCHA (ADV(S) ARTUR EDUARDO JARZINSKI ALFARO-OAB 80493 E
LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740), SILMAR DE MELO E ADEMIR WOLLMANN
Vistos.
Diante do Aviso de Recebimento com retorno negativo da fl. 39, renove-se a citação do Responsável, Sr. SILMAR DE MELO, determinada no
despacho da fl. 07 por oficial de justiça ad doc. Para tal ato, designo servidor ocupante do cargo de Oficial de Justiça do Poder Judiciário do
Estado do Rio Grande do Sul, nos moldes da Res.-TRE/RS nº 264/15.
Sarandi, 20 de novembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

85ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 206/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 44-03.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS-OAB 87.195)
RESPONSÁVEL(S) : JEREMIAS SCHEFFER TEIXEIRA, JUAREZ LOPES DA ROSA, JUCILEI PEREIRA DA SILVA E CLEDMAR VARGAS
DE MATOS (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS-OAB 87.195)
Vistos, etc.
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Em obediência ao artigo 45, inciso VII, da Resolução 23.546/2017, abra-se vista aos interessados para que, no prazo de 3 (três) dias, se
manifestem sobre as informações e documentos juntados no processo.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Torres, 19 de novembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 207/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 796-77.2016.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - PLEITO 2016
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
CANDIDATO(S) : ALESSANDRO BAUER PEREIRA (ADV(S) SÍLVIA BUENO DOS SANTOS-OAB 46574)
Vistos, etc.
Diante da petição da União informando a quitação do termo de acordo de parcelamento (fls. 119-122), declaro extinto o débito.
Diligências legais.
Após, arquivem-se os autos.
Torres, 19 de novembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 208/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 801-02.2016.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - PLEITO 2016
PROCEDÊNCIA: Torres
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
CANDIDATO(S) : CRISTIANO TOMÉ GONÇALVES (ADV(S) SÍLVIA BUENO DOS SANTOS-OAB 46574)
Vistos, etc.
Intime-se o candidato pessoalmente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor devido ou
requeira seu parcelamento, nos termos do artigo 12, da Resolução TRE-RS n. 298/2017.
Após, voltem conclusos.
Diligências legais.
Torres, 19 de novembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE

90ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 087/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-17.2019.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições 2012
PROCEDÊNCIA: Eldorado do Sul
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
CANDIDATO(S) : IRINEO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA (ADV(S) MARIA EDELMIRA PATO OLIVEIRA-OAB 28578)
Vistos etc.I - RelatórioTrata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato a vereador Irineo Augustinho de Oliveira do município de
Eldorado do Sul - RS referente às eleições de 2012.O candidato juntou documentos de fls. 02 a 28.
Foi expedido relatório de exame de prestação de contas (fl. 30) que apontou regularidade na prestação de contas, ressaltando apenas que o
candidato não apresentou as contas dentro do prazo que era o dia 06/11/2012.Com vista, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela
aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.É o breve relatório.DECIDO.
II - FundamentaçãoCuida-se de apreciar as contas de campanha do candidato a vereador Irineo Augustinho de Oliveira do município de
Eldorado do Sul - RS referente às eleições de 2012.Preliminarmente, verifico que as contas foram intempestivamente apresentadas
(15/10/2019), quando o art. 38 da Resolução TSE 23.376/2012 define que a data limite para entrega das contas à Justiça Eleitoral é o dia
06/11/2012.No que se refere ao cumprimento das normas legais e de natureza financeira, verifica-se que as peças foram constantes da
Resolução 23.376/2012 foram apresentadas.
III – Dispositivo
Isso posto, APROVO COM RESSALVAS as contas do candidato a vereador Irineo Augustinho de Oliveira do município de Eldorado do Sul RS referente às eleições de 2012, nos termos do art. 51, II da Resolução TSE 23.376/2012, diante dos fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitado em julgado, arquive-se.
Guaíba, 19 de novembro de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE
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105ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019 - 105 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-51.2018.6.21.0105
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições 2018 - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - órgão municipal
PROCEDÊNCIA: Campo Bom
JUÍZA ELEITORAL: GREICE WITT
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JONI HENRIQUE ORSI BLOS-OAB 74634)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS E CLOVIS JUVENIL VICENTE (ADV(S) JONI HENRIQUE ORSI BLOS-OAB 74634)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Campo Bom/RS, referente às eleições de 2018.
Informada a não prestação de contas (fl. 02).
Juntados documentos (fls. 04-18 e 21-28).
Publicado edital (fls. 19-20), decorreu o prazo sem impugnação (fl. 19v).
Em parecer conclusivo, o Chefe do Cartório Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fls. 29).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 30).
É o breve relatório.
Decido.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente pelo Diretório Municipal/Comissão Provisória (fl. 23), considerando o
disposto no artigo 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Realizada a análise técnica, não foram mencionadas irregularidades e/ou impropriedades que comprometessem as contas apresentadas (fls.
29).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação da prestação de contas (fl. 30).
Sendo assim, estando regulares as contas, cabe sua aprovação, nos termos do artigo 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ante o exposto, considerando o parecer técnico conclusivo de fl. 29 e o parecer do Ministério Público Eleitoral de fl. 30, julgo APROVADAS as
contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Campo Bom/RS, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do artigo 77, I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Campo Bom, 20 de novembro de 2019
GREICE WITT
Juíza Eleitoral da 105ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2019 - 105 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-44.2018.6.21.0105
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições 2018 - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - órgão municipal - omissão
apresentação das contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campo Bom
JUÍZA ELEITORAL: GREICE WITT
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (Advs. Dr. João Baptista Orsi, OAB/RS 23.742, Dra. Leticia Blos Orsi, OAB/RS 93.133)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO BAPTISTA ORSI (Advs. Dr. João Baptista Orsi, OAB/RS 23.742, Dra. Leticia Blos Orsi, OAB/RS 93.133)
E MARIA INES WILHELM (Advs. Dr. João Baptista Orsi, OAB/RS 23.742, Dra. Leticia Blos Orsi, OAB/RS 93.133)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Progressista - PP de Campo Bom/RS, referente às eleições de 2018.
Informada a não prestação de contas (fls. 02).
Juntados documentos (fls. 04-09, 13, 20-24, 26-27 e 30-32).
Determinada a citação (fl. 11), foi cumprida (fls. 15-19).
Publicado edital (fls. 25 e 28), decorreu o prazo sem impugnação (fl. 29).
Após relatório de diligências (fls. 33) e intimação (fls. 34-35), houve manifestação (fls. 36-41).
Em parecer conclusivo, o Chefe do Cartório Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 42).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 43).
É o breve relatório.
Decido.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada intempestivamente pelo Diretório Municipal/Comissão Provisória (fl. 20), considerando o
disposto no artigo 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Além disso, foi constatada a inobservância do artigo 10, §1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Oportunizada manifestação ao Diretório Municipal, este se manifestou à fl. 36.
Em que pese o prestador de contas tenha apresentado justificativa para as falhas apontadas, seus argumentos não merecem acolhida.
O artigo 22 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) prevê que "é obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha".
Na mesma linha, o artigo 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017, quando dispõe que:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
[…]
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
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§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
[...].
Com efeito, por meio da análise dos documentos de fls. 04, 31 e 32v, verifica-se que não consta a conta bancária da agremiação partidária, o
que acabou provocando a não apresentação de extratos bancários (artigos 56, inciso II, "a", e 67, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017),
fundamentais para a análise da prestação de contas, acarretando, também por esse fundamento, na sua necessária desaprovação.
Desse modo, as irregularidades constatadas, no caso a intempestividade e a ausência de conta bancária, afiguram-se insanáveis, em razão de
que compromete o exame das contas, tendo em vista o não cumprimento do disposto nos artigos 3º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/17.
Rodrigo Lopes Zílio ensina que “essa exigência objetiva criar um mecanismo que facilite a fiscalização dos valores arrecadados para a
campanha eleitoral, evitando o aporte ilícito de recursos em benefício de partidos e candidatos, com prejuízo ao equilíbrio do pleito. Somente é
possível proceder a arrecadação de recursos após a abertura da conta bancária específica (art. 3º, III, da Res.-TSE nº 23.553/2018)” (ZILIO,
Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6. ed., Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 509).
Portanto, como a gestão dos recursos destinados à campanha e a respectiva prestação de contas estão intimamente ligadas à transparência e
à própria legitimidade das eleições e como tais falhas comprometem a regularidade, hão de ser desaprovadas as contas (artigo 77, III, da
Resolução nº 23.553/17).
Ante o exposto, considerando o parecer técnico conclusivo de fl. 42 e o parecer do Ministério Público Eleitoral de fl. 43, bem como os
fundamentos acima, julgo DESAPROVADAS as contas do Diretório Municipal/Comissão Provisória do Partido Progressista – PP de Campo
Bom/RS, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ficando declarada a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao do trânsito em julgado pelo período de 12 meses (artigo 77, §§§4º, 6º
e 7º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Remeta-se cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei nº 9.504/97, e artigo 84 da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações da decisão definitiva, arquive-se com baixa.
Campo Bom, 20 de novembro de 2019
GREICE WITT
Juíza Eleitoral da 105ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2019 - 105 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-66.2018.6.21.0105
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições 2018 - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - órgão municipal - omissão
apresentação das contas
PROCEDÊNCIA: Campo Bom
JUÍZA ELEITORAL: GREICE WITT
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE -PV (Adv. Dr. Denis Frederico Beutler, OAB/RS 103.993)
MARCO ANTOMNIO DOS SANTOS (Adv. Dr. Denis Frederico Beutler, OAB/RS 103.993)
OTOMAR COLISSI (Adv. Dr. Denis Frederico Beutler, OAB/RS 103.993)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Verde - PV de Campo Bom/RS, referente às eleições de 2018.
Informada a não prestação de contas (fls. 02 e 09).
Juntados documentos (fls. 04-08, 13, 20-27, 32-37 e 46-48).
Determinada a citação (fl. 11), foi cumprida (fls. 15-19).
Publicado edital (fls. 28-30), decorreu o prazo sem impugnação (fl. 31).
Após relatório de diligências (fls. 38) e intimação (fls. 39-41), houve manifestação (fls. 42-45).
Em parecer conclusivo, o Chefe do Cartório Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 49).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 50).
É o breve relatório.
Decido.
Registre-se que a prestação de contas foi apresentada intempestivamente pelo Diretório Municipal/Comissão Provisória (fl. 20), considerando o
disposto no artigo 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Além disso, foi constatada a inobservância do artigo 10, §1º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Oportunizada manifestação ao Diretório Municipal, este se manifestou à fl. 45.
Em que pese o prestador de contas tenha apresentado justificativa para as falhas apontadas, seus argumentos não merecem acolhida.
O artigo 22 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) prevê que "é obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha".
Na mesma linha, o artigo 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017, quando dispõe que:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
[…]
II - pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham aberto a conta
"Doações para Campanha", disciplinada no art. 6º, II, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
[...].
Com efeito, por meio da análise dos documentos de fls. 04, 37 e 48, verifica-se que não consta a conta bancária da agremiação partidária, o
que acabou provocando a não apresentação de extratos bancários (artigos 56, inciso II, "a", e 67, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017),
fundamentais para a análise da prestação de contas, acarretando, também por esse fundamento, na sua necessária desaprovação.
Desse modo, as irregularidades constatadas, no caso a intempestividade e a ausência de conta bancária, afiguram-se insanáveis, em razão de
que compromete o exame das contas, tendo em vista o não cumprimento do disposto nos artigos 3º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/17.
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Rodrigo Lopes Zílio ensina que “essa exigência objetiva criar um mecanismo que facilite a fiscalização dos valores arrecadados para a
campanha eleitoral, evitando o aporte ilícito de recursos em benefício de partidos e candidatos, com prejuízo ao equilíbrio do pleito. Somente é
possível proceder a arrecadação de recursos após a abertura da conta bancária específica (art. 3º, III, da Res.-TSE nº 23.553/2018)” (ZILIO,
Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6. ed., Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 509).
Portanto, como a gestão dos recursos destinados à campanha e a respectiva prestação de contas estão intimamente ligadas à transparência e
à própria legitimidade das eleições e como tais falhas comprometem a regularidade, hão de ser desaprovadas as contas (artigo 77, III, da
Resolução nº 23.553/17).
Ante o exposto, considerando o parecer técnico conclusivo de fl. 49 e o parecer do Ministério Público Eleitoral de fl. 50, bem como os
fundamentos acima, julgo DESAPROVADAS as contas do Diretório Municipal/Comissão Provisória do Partido Verde – PV de Campo Bom/RS,
relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017, ficando declarada a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao do trânsito em julgado pelo período de 12 meses (artigo 77, §§§4º, 6º e 7º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017).
Remeta-se cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei nº 9.504/97, e artigo 84 da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações da decisão definitiva, arquive-se com baixa.
Campo Bom, 20 de novembro de 2019
GREICE WITT
Juíza Eleitoral da 105ª ZE

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 197/2019
PROCESSO CLASSE: PC -102-28.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (40)
RESPONSÁVEL(S) : RICARDO CABREIRA DA SILVA (PRESIDENTE) E SELMARA ILHA CABREIRA (TESOUREIRO) (ADV(S) VANIR DE
MATOS-OAB 32692, CRISTINE RICHTER-OAB 102589, LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374)
Cuida-se de analisar as contas partidárias do órgão municipal do PSB – Partido Socialista Brasileiro (40), do município de Tramandaí- RS,
relativas ao exercício de 2018. A Comissão Provisória Municipal, de Tramandaí, do PSB – Partido Socialista Brasileiro (40), esteve ativa no
exercício 2018, com vigência anotada até 31.03.2019. Não houve a apresentação das contas do exercício financeiro de 2018. Notificado o
órgão de direção estadual (fls. 03/05) e cientificados o presidente e o tesoureiro à época a que se refere a prestação de contas, não houve
manifestação. O órgão partidário não possui inscrição do CNPJ anotada no SGIP. O Ministério Público Eleitoral (fl. 31 e 31 v) manifestou-se
pela não prestação das contas. É o relatório. Decido. Embora regulares as citações/intimações/cientificações realizadas ao diretório estadual e
aos responsáveis financeiros do órgão municipal, mantiveram-se inertes. O Ministério Público opinou pelas contas serem julgadas não
prestadas. ISTO POSTO, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PSB – Partido Socialista Brasileiro (40), do município de Tramandaí-RS,
relativas ao exercício de 2018, nos termos da letra “a”, inciso IV, do art. 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017, com as penas de perda do
fundo partidário, enquanto perdurar a omissão de contas (art. 48, da Res. TSE 23.546/2017). TRE-RS Em transitando em julgado, registre-se a
presente decisão no sistema SICO, e intimem-se os órgãos estadual e nacional para o fim de impedir repasses do Fundo Partidário e de dar
publicidade. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Tramandaí, 01 de novembro de 2019. CRISTIANE ELISABETH
STEFANELL

114ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 044/2019
Processo: Nº 4-82.2019.6.21.0000
Protocolo: 12.030/2019
Assunto: Inquérito
Investigado: Almir Kaleb
Advogado(s): Christine Rondon Teixeira OAB 94.526 e Marcio Medeiros Felix OAB/RS 77679
DECISÃO
R.h.
Vistos.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral.
Declino da competência em razão da territorialidade das postagens e determino a remessa dos autos, na forma eletrônica (PJE IP 060000904.2019.6.21.0114), ao TRE-MG para redistribuição.
Diligências legais.
Em 20 de novembro de 2019.
MARTINHA TERRA SALOMON,
Juíza da 114ª Zona Eleitoral.
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115ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 038/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Fabiano Zolet Baú, Juiz Eleitoral da 115ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, 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 Barão do Rio Branco,
452, em Panambi, tramita o processo de omissão de prestação de contas eleitorais, autuado em face do Partido dos Trabalhadores - PT, de
Saldanha Marinho/RS e de seus responsáveis Helio Jorge Altmeyer e Antonio Rossler, processo nº 30-26.2019.6.21.0115, classe PC,
protocolo nº 25.324/2019, e que através deste INTIMA o Sr. ANTONIO ROSSLER, tesoureiro do partido, conforme art. 230 da CNJE e
disposições da Res. TSE n. 23.546/2017 da sentença prolatada nos autos do processo supramencionado.
PRAZO: E, que estando o seu responsável em lugar incerto e não sabido e/ou constatada dificuldade na sua localização, fica pelo presente
Edital e nos termos do referido processo, intimado do prazo de 03 (três) dias para eventual recurso em face da decisão.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Panambi, 20 de novembro de 2019.
Eu, Maciel Gaspar Klock, Chefe de Cartório da 115ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 039/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Fabiano Zolet Baú, Juiz Eleitoral da 115ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, 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 Barão do Rio Branco,
452, em Panambi, tramita o processo de omissão de prestação de contas eleitorais, autuado em face do Partido Comunista do Brasil - PCdoB,
de Panambi/RS e de seus responsáveis Débora Miranda Godoy Soso e Matheus Lander Cossio, processo nº 32-93.2019.6.21.0115, classe
PC, protocolo nº 25.326/2019, e que através deste INTIMA o PCdoB e a Sra. DEBORA MIRANDA DE GODOY SOSO, presidente do partido,
conforme art. 230 da CNJE e disposições da Res. TSE n. 23.546/2017 da sentença prolatada nos autos do processo supramencionado.
PRAZO: E, que estando o partido e seu responsável em lugar incerto e não sabido e/ou constatada dificuldade na sua localização, ficam pelo
presente Edital e nos termos do referido processo, intimado do prazo de 03 (três) dias para eventual recurso em face da decisão.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Panambi, 20 de novembro de 2019.
Eu, Maciel Gaspar Klock, Chefe de Cartório da 115ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
FABIANO ZOLET BAÚ,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 115 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-12.2019.6.21.0115
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Panambi
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI SILVEIRA DE OLIVEIRA E ANDERSON DE OLIVEIRA ARDENGHI (ADV(S) CASSIO STURM SOARESOAB 114303)
Vistos.
Considerando a tempestividade na apresentação do documento, recebo a defesa.
Considerando a ausência de requerimento de produção de provas e de elementos novos aos autos, deixo de abrir prazo para alegações finais,
por irrelevantes.
Intime-se para ciência.
Vista ao MPE.
Após, encaminhem-se os autos para sentença.
Dil.
Panambi, 19 de novembro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 115ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 115 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-42.2019.6.21.0115
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Santa Bárbara do Sul
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTAS (ADV(S) ADELAR MIGUEL PAZINATO-OAB 44701)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO SALCHER, DEIVIS JUNIOR OSS EMER DA SILVA E SIDNEI LUIS CIPRIANI (ADV(S) ADELAR
MIGUEL PAZINATO-OAB 44701)
Vistos.
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Considerando a presença, em tese, de irregularidade constatada no parecer conclusivo e/ou no parecer emitido pelo Ministério Público
Eleitoral, determino a intimação, via DEJERS, do partido e de seus responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo,
conforme art. 38, da Res. TSE 23.546/17.
Após, com ou sem defesa, voltem.
Panambi, 19 de novembro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 115ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 115 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 4-28.2019.6.21.0115
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Panambi
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) CLAUDIO CICERO DE OLIVEIRA MOTTA-OAB 55.937 E MARIA MANCHINI
RODRIGUES-OAB 67242)
RESPONSÁVEL(S) : NARA VIVIANE GRAEFF E NATANAEL MUCKE (ADV(S) CLAUDIO CICERO DE OLIVEIRA MOTTA-OAB 55.937 E
MARIA MANCHINI RODRIGUES-OAB 67242)
I-RELATÓRIO
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do Município de Panambi/RS, referente ao
exercício financeiro de 2018.
Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (fls. 68) e oportunizada vista ao Ministério Público
Eleitoral (fl. 70), decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 71).
Realizado o exame preliminar das contas (fl. 74) e devidamente intimado, o prestador apresentou manifestação (fl.77-80).
Após, foi emitido o relatório de exame de contas (fls. 82-83). Devidamente intimado, o partido se manifestou (fl. 91).
Expedido parecer conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 92), o que foi seguido Ministério Público Eleitoral (fls. 94).
Após, aberto prazo para defesa, o partido se manifestou (fls. 98-137). A defesa foi recebida mas não foi aberto prazo para alegações finais, por
irrelevantes.
Em seguida, com vistas dos autos, o MPE reiterou o parecer pela desaprovação das contas (fls.144).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
II-FUNDAMENTAÇÃO
Decido.
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 do partido acima nominado, nos termos da legislação em vigor. Sabe-se que os partidos
políticos são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, a documentação do exercício do ano anterior mesmo que
não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res.
TSE n. 23.546/2017 (havendo, inclusive, previsão constitucional consoante art. 17, III, da Constituição Federal). Assim, verifica-se que o PT
cumpriu com a obrigação legal tempestivamente, entregando suas contas em 23/04/2018, conforme fl. 02.
Passo à análise da documentação.
Compulsando os autos, verifico que a unidade técnica apontou a seguinte impropriedade, no parecer conclusivo: a) Ausência de correção das
peças de folhas 11 e 20. Ainda, como irregularidade, apontou a seguinte falha: a) Ausência de identificação dos doadores originários.
Entretanto, relacionou as folhas onde foram identificadas as doações através de documentação confeccionada pelo próprio partido.
Analisando os autos, constato que o prestador não corrigiu as peças identificadas como zeradas pela unidade técnica (demonstrativo de
doações financeiras recebidas e demonstrativo de contribuições recebidas), de modo que a quantia recebida da direção nacional somente
aparece nos extratos bancários não havendo peça nos autos que indique a receita. Entretanto, tal falha caracteriza-se de cunho meramente
formal porquanto pode-se identificar a receita pelos extratos.
Com relação à irregularidade, corretamente apontada pela unidade técnica em sede de análise técnica de contas sem juízo de valor, tenho
que, nesse momento e como me cabe, ponderar e definir suas consequências.
Verifico, assim, a presença de identificação dos doadores originários, como determina a legislação em caso de repasse de recursos da direção
nacional. Foram juntadas listas contendo número de CPF, nome, número do recibo eleitoral emitido, data e valor de cada doação. De fato,
tratam-se de documentos confeccionados pelo próprio prestador, sendo o ideal a juntada individual dos comprovantes de depósito bancário.
Entretanto, verifico que o partido possui um sistema próprio de lançamento de doações, devidamente previsto em estatuto e, ao que parece,
corrobora com os lançamentos relacionados em extratos bancários. Assim, tenho que as doações originárias restaram comprovadas de forma
diversa mas igualmente crível.
Não há, portanto, motivo a ensejar uma medida tão grave como a desaprovação das contas.
III-DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício de 2018 da DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT do município de PANAMBI/RS, com fulcro no art. 46, inc. II, da Res. TSE n. 23.464/2015.
Registre-se no sistema SICO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Panambi, 19 de novembro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 115ª ZE
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117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 30-20.2019.6.21.0117
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Eleições - ELEIÇÃO MUNICIPAL 2016
PROCEDÊNCIA: Victor Graeff
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : IGOR ELIAS GHELLER (ADV(S) ELISA MARIA ZENI-OAB 60717 E MANIR JOSÉ ZENI-OAB 35606), MARCOS ROBERTO PETRI
(ADV(S) MARCELO BOHN-OAB 96645), MARCIA MARA KIRST (ADV(S) VERA CECÍLIA WENTZ-OAB 59969), PEDRO NUNES, FATIMA
KUHN NUNES E DIOGENES AMANN
Vistos.
1. Considerando o fornecimento de novo endereço do réu DIÓGENES AMANN pelo Ministério Público Eleitoral, depreque-se ao Juízo Eleitoral
da 105ª Zona (Campo Bom/RS), conforme as determinações contidas na decisão de fls. 732/733, utilizando-se o sistema PJE (Processo
Judicial Eletrônico).
2. Ciente da documentação de fls. 759-768, este juízo deprecante manifesta sua concordância em relação às condições das propostas de
suspensão condicional do processo formuladas nas audiências realizadas na 33ª Zona Eleitoral e na 128ª Zona Eleitoral. Dessa forma, não há
necessidade na modificação dos termos já aceitos pelos réus PEDRO NUNES e FÁTIMA KUHN NUNES. Comunique-se a decisão aos
respectivos juízos deprecantes de Passo Fundo/RS, solicitando-se que seja dado seguimento ao procedimento, de forma que a fiscalização do
cumprimento das condições fixadas ocorra naquelas Zonas Eleitorais, conforme já deprecado nas cartas nº 005/2019 e nº 006/2019
(processos PJE nº 0600001-76.2019.6.21.0033 e nº 0600001-82.2019.6.21.0128).
3. Tendo em vista a aceitação da proposta de suspensão condicional do processo por PEDRO NUNES e FÁTIMA KUHN NUNES, determino a
cisão do presente feito relativamente a esses réus. Ao Cartório Eleitoral da 117ª Zona para que perfectibilize o comando, observando o
disposto nos arts. 164 e 499, parágrafo único, da CNJE. Dispenso a formação de novos autos suplementares, pois entendo viável o uso do
processo formado na cisão anterior (AP nº 36-27.2019.6.21.0117), no qual figuram outros réus que eram originários da presente ação penal e
que já aceitaram a suspensão condicional do processo.
Diligências legais.
Não-Me-Toque, 19 de novembro de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE

120ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 70/2019 - 120ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 12-24.2018.6.21.0120
Partido: Partido Social Democrático de Horizontina-RS
ADV.: Eliane Lukashik – OAB/RS 73.551
Responsáveis: Dener Eduardo Klaesener e Samara de Deus Hinterholz
ADV.: Eliane Lukashik – OAB/RS 73.551
Exequente: União
Veio aos autos o ofício retro, informando acerca da impossibilidade de restituir a quantia de R$340,80 (trezentos e quarenta reais e oitenta
centavos) à conta bancária da agremiação partidária, em virtude de inaptidão de seu CNPJ junto à Receita Federal.
Diante de tal contexto, intime-se o órgão partidário municipal, através de Nota de Expediente veiculada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
do Rio Grande do Sul – DEJERS e dirigida à procuradora constituída nos autos, para que regularize sua situação perante a Receita Federal do
Brasil.
Vale salientar que, ante a obrigatoriedade de movimentação de recursos unicamente através de conta bancária específica estabelecida no art.
6º da Resolução TSE nº 23.546/17, torna-se impossível a devolução da quantia acima mencionada através de alvará judicial ou saque na
agência bancária. Consequentemente, o prévio saneamento das pendências do partido perante a Receita Federal é condição indispensável
para a restituição em apreço.
Na hipótese de ser regularizada a situação de seu CNPJ, incumbe ao órgão partidário fazer a respectiva comunicação a este juízo, a fim de
que seja expedido novo ofício à instituição bancária para a devolução dos valores.
No tocante à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – que permanece indisponível por força do despacho de fls. 116 e 117 – intime-se a
AGU, por meio de remessa dos autos, para que aponte os valores, parâmetros e códigos, de forma discriminada, para seu recolhimento
mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, na forma do art. 773-C, §5º, I, da CNJE.
Em 20/ 11 /2019.
Danilo José Schneider Júnior
Juiz Eleitoral.
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122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-44.2019.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) LEIMAR NAZIR SIMÃO-OAB 39499)
RESPONSÁVEL(S) : GABRIEL BRASIL CARDOSO E CLEDI TEREZINHA DE ARAUJO MACHADO (ADV(S) LEIMAR NAZIR SIMÃO-OAB
39499)
Vistos, etc.
Verificada a necessidade de diligências, intimem-se o partido e os responsáveis para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias sobre o
Relatório de Diligências (fl. 164).
Diligências legais.
Mostardas, 06 de novembro de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 122ª ZE

135ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 26/2019 - 135ª ZE
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL (12549) Nº 0600003-31.2019.6.21.0135 / 135ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIA RS
REQUERENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REQUERIDO: MUAMMAD ABDUL WAHHAB
MUHAMMAD ALZAITAWI
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº. 26/2019
PRAZO: 10 (dez) dias.
A Doutora Fabiane Borges Saraiva, Juíza Eleitoral Substituta da 135ª Zona de Santa Maria-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Nossa Senhora
Medianeira, nº 2053, em Santa Maria, do despacho exarado no PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0600003-31.2019.6.21.0135 , de classe
CIE, em que determina ciência ao interessado acerca de cancelamento de sua inscrição eleitoral. PARTES: Promotor Eleitoral do Estado do
Rio Grande do Sul e MUAMMAD ABDUL WAHHAB MUHAMMAD ALZAITAWI. OBJETO: Cientificação de MUAMMAD ABDUL WAHHAB
MUHAMMAD ALZAITAWI, inscrição eleitoral n°. 121557700477, da abertura de vista para se manifestar, no prazo de 05 dias, sobre as
informações e documentos apresentados nos autos, nos termos do art. 77, inc. II, da Lei n°. 4.737/1965. PRAZO: 05 (cinco) dias para
contestação a contar do término do prazo de publicação do presente edital. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a
Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital. Eu, Vinícius Santos Teixeira, Chefe de Cartório da 135ª Zona Eleitoral, preparei e
conferi. Santa Maria-RS, 13 de novembro de 2019. FABIANE BORGES SARAIVA, Juíza Eleitoral Substituta da 135ª Zona.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 27/2019 - 135ª ZE
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL (12549) Nº 0600001-61.2019.6.21.0135 / 135ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIA RS
REQUERENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REQUERIDO: ALAA KHALIL MOHAMMAD ABDULLAH
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº. 27/2019
PRAZO: 10 (dez) dias.
A Doutora Fabiane Borges Saraiva, Juíza Eleitoral Substituta da 135ª Zona de Santa Maria-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Nossa Senhora Medianeira, nº 2053,
em Santa Maria, da sentença exarada no PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0600001-61.2019.6.21.0135, de classe CIE, em que determina o
cancelamento de inscrição eleitoral de Alaa Khalil Mohammad Abdullah. PARTES: Promotor Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul e Alaa
Khalil Mohammad Abdullah. OBJETO: Cientificação de Alaa Khalil Mohammad Abdullah, inscrição eleitoral n°. 1215 5771 0450, da sentença.
PRAZO: 03 (três) dias para contestação a contar do término do prazo de publicação do presente edital. E, para que chegue ao conhecimento
de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital. Eu, Vinícius Santos Teixeira, Chefe de Cartório da
135ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. Santa Maria-RS, 14 de novembro de 2019. FABIANE BORGES SARAIVA, Juíza Eleitoral Substituta da
135ª Zona.

155ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 33/2019 - 155 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 18-57.2017.6.21.0155
AÇÃO PENAL - ART. 299 DO CE - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Corrupção
Eleitoral - Eleições - Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno - Eleições - Eleição Majoritária - VENDA DO VOTO - ELEIÇÕES
MUNICIPAIS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Jóia
JUIZ ELEITORAL: RODRIGO KERN FARIA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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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RÉU(S) : ROSÉLIA TERESA MELO DA SILVA OLIVEIRA (ADV(S) LÍGIA VALÉRIA BERNARDI-OAB 63492)
Vistos.
Em face do cumprimento das condições impostas em sede de Suspensão
Condicional do processo, acolho a promoção ministerial retro, ante a fundamentação nela
exposta, e DECRETO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré ROSÉLIA TERESA MELO DA SILVA OLIVEIRA, forte no art. 89 § 5º, da Lei 9099/95.
Após trânsito em julgado arquive-se
Registre-se e intime-se.
Dil.
Augusto Pestana, 20 de novembro de 2019
RODRIGO KERN FARIA
Juiz Eleitoral da 155ª ZE

160ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2019
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600007-90.2019.6.21.0160 / 160ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE RS
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - OAB/RS72085
DECISÃO
Vistos.
Recebo a prestação de contas do Partido Liberal – PL referente ao exercício financeiro de 2006 e determino o processamento nos termos da
Resolução TSE n. 21.841, de 22 de junho de 2004.
Intime-se acerca da regularização da representação processual para os responsáveis partidários à época em que deveriam ter sido prestadas
as contas, além da juntada das peças necessárias para análise, conforme apontado na informação retro, no prazo de 20 (vinte) dias.
Cumpridas as determinações, publique-se Balanço Patrimonial nos termos do artigo 15 da referida Resolução.
Com a manifestação, dê-se vista dos autos ao MPE para emissão de parecer no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, voltem conclusos.
JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS, Juiz Eleitoral
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