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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: RC N. 63-46.2015.6.21.0021 PROTOCOLO: 593612015
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
MUNICÍPIO: COLINAS ZONA: 21ª - ESTRELA
ESPÉCIE: RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - CARGO - PREFEITO - CONDENAÇÃO CRIMINAL - MULTA
- PRODECENTE
Recorrente(s): GILBERTO ANTONIO KELLER e CRISTIANE KELLER (Adv(s) Jonatan Mozar Mollmann OAB/RS 95.500)
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos.
A Procuradoria Regional Eleitoral opõe embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (fls. 1551-1555v.) em face do acórdão,
relatado pelo eminente Des. Eleitoral Substituto Miguel Antônio Silveira Ramos, que decretou a nulidade parcial da sentença condenatória no
ponto em que condenou Cristiane Keller e Gilberto Antonio Keller pela prática dos crimes de corrupção eleitoral e peculato (fls. 1532-1542v.).
A embargante sustenta que a decisão é omissa, pois deixou de analisar o prejuízo concreto sofrido pela defesa em razão da ausência de
juntada da integralidade dos áudios da captação ambiental e das interceptações telefônicas. Entende que, com o suprimento da omissão, deve
ser reconhecida da validade da sentença condenatória, conferindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios. Subsidiariamente, caso mantido o
acórdão recorrido, pugna pelo pronunciamento acerca da prescrição parcial dos crimes em análise.
Diante do pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração apresentados, intime-se a defesa dos embargados para
apresentar manifestação no prazo de 3 (três) dias (art. 275, § 1º, do Código Eleitoral), observando-se a prerrogativa de intimação pessoal do
defensor nomeado (art. 370, § 4º, do CPP).
Após, voltem os autos conclusos.
Publique-se.
Porto Alegre, 25 de novembro de 2019.
Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RE N. 17-64.2018.6.21.0114 PROTOCOLO: 125242018
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ZONA: 114ª
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTAS DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE PORTO ALEGRE (Adv(s) Jorge Luís Rodrigues Murgas OAB/RS 95.968,
Lieverson Luiz Perin OAB/RS 49.740, Rafael Leandro Fleck OAB/RS 78.137 e Thiago Oberdan de Goes OAB/RS 94.660)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
Remetam-se os autos para a Secretaria de Controle Interno e Auditoria a fim de refazer o cálculo das contribuições provenientes de fontes
vedadas considerando que a Lei n. 13.488/17 entrou em vigor no dia 06.10.2017, revogando a vedação absoluta de doações advindas de
autoridades públicas ao incluir o inciso V ao artigo 31 da Lei n. 9.096/95, com a seguinte redação:
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável
em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
(...)
V - pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário,
ressalvados os filiados a partido político. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a norma deve ser considerada, a partir de sua vigência, para as contribuições realizadas no
exercício de 2017:
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RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS ADVINDOS DE FONTES VEDADAS. AUTORIDADE. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55-D DA LEI N.
9.096/95. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 13.488/17 COM RELAÇÃO A PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES. BAIXA
REPRESENTATIVIDADE DA IRREGULARIDADE FRENTE AO TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO. APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DA QUANTIA IMPUGNADA AO TESOURO NACIONAL. AFASTADA A
SANÇÃO DE MULTA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO.
1. Postulada, pelo procurador da parte, durante a sustentação oral, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19.
Pedido não conhecido pelo Relator. Em posterior voto-vista, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade formal e material do
aludido dispositivo, uma vez que a proposta legislativa veio desacompanhada de estimativa de impacto orçamentário, além de afrontar aos
princípios da prestação de contas, da moralidade administrativa e da integridade legislativa.
2. Contas desaprovadas em razão do recebimento de recursos oriundos de fonte vedada. Doação efetuada por ocupante de cargo de diretor
geral junto ao Tribunal de Justiça Militar, detentor de poderes de chefia e direção e enquadrado no conceito de autoridade pública, conforme
art. 12, inc. IV e §1º, da Resolução TSE n. 23.464/15.
3. Duplo tratamento jurídico das doações de pessoas físicas exercentes de cargos de chefia e direção na Administração Pública, em
decorrência de sucessão legislativa. Devido ao fato de a Lei n. 13.488/17 ter entrado em vigor no dia 06.10.2017, cumpre aplicar, em relação
às contribuições anteriores a esta data, a redação original do art. 31 da Lei dos Partidos Políticos, bem como as prescrições do art. 12, inc. IV e
§ 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, as quais vedavam as contribuições ainda que provenientes de filiados a partidos políticos. Todavia, as
contribuições realizadas a partir de 06.10.2017 devem observar o disposto no art. 31, inc. V, da Lei n. 9.096/95 em sua nova redação, que
ressalva a licitude dos auxílios pecuniários quando advindos de filiados a partidos políticos.
4. O valor irregularmente recebido representa 2,1% do total da receita arrecadada no exercício financeiro, possibilitando o juízo de aprovação
com ressalvas. Circunstância que não afasta a devolução ao Tesouro Nacional do valor indevidamente recebido, conforme estabelece o art.
14, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, afastando-se apenas a aplicação da multa, cabível somente nos casos de desaprovação. Redução
do valor a ser recolhido ao erário, em virtude de duas contribuições abrangidas pelas disposições da Lei n. 13.488/17.
5. Provimento.
(TRE-RS, RE 8-05, Rel. Des. El. Miguel Antônio da Silveira Ramos, DEJERS 6.9.2019)
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Publique-se.
Porto Alegre, 25 de novembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.

Pautas
PROCESSO 0602842-80.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602842-80.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 GAUDENCIO CARDOSO FIDELIS DEPUTADO FEDERAL, GAUDENCIO CARDOSO FIDELIS
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 02/12/2019, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 26.11.2019. (a) Vital Cappellari Corrent – Diretor-Geral
Substituto.

Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 302/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR
UNITÁRIO

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Adenildo Junior Machado, Chefe da Seção 4,5
de Inspeção e Correição (FC-6)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 186,12

R$ 1.325,88

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

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 186,12

R$ 1.325,88

Filipe Medeiros Neves, Assistente I da 4,5
Coordenadoria de Assuntos Judiciários e
Correicionais (FC-1)

R$ 336,00

R$ 1.512,00

-R$ 186,12

R$ 1.325,88

R$ 4.536,00

-R$ 558,36

R$ 3.977,64

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Tramandaí, Capão da Canoa e Igrejinha/RS
02 a 06-12-2019
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Realização de Inspeções da Corregedoria, de 02 a 06-12-2019. Proc.: 000866424.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul

Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 25-11-2019.
VITAL CAPPELLARI CORRENT,
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO.

Edital
PROCESSO 0600288-75.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600288-75.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: PATRIOTA - PATRI INTERESSADO: LUIS AFONSO GRAVI TEIXEIRA, LUIS GABRIEL TEIXEIRA E TEIXEIRA, BERNARDO
SANTORO PINTO MACHADO, GILBERT DA SILVA MUNHOZ, CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO FONTELA VITORIA - RS98759
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 024/2019
(Com prazo de 20 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR GERSON FISCHMANN, RELATOR DO PROCESSO de Prestação de Contas n.
0600288-75.2018.6.21.0000, EM QUE FIGURAM COMO REQUERENTES: PATRIOTA - PATRI, LUIS AFONSO GRAVI TEIXEIRA, LUIS
GABRIEL TEIXEIRA E TEIXEIRA, BERNARDO SANTORO PINTO MACHADO, GILBERT DA SILVA MUNHOZ e CAIO FLAVIO QUADROS
DOS SANTOS, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos do processo n. 0600288-75.2018.6.21.0000, Prestação de Contas De Exercício Financeiro , referente ao dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, sendo este EDITAL para intimar LUIS GABRIEL TEIXEIRA E
TEIXEIRA, com último endereço conhecido e informado nos autos, constante na Carta de Intimação (ID 26944), na Rua São Francisco, n. 55,
casa, São José, Sapucaia do Sul-RS, CEP: 93218-400, tendo em vista que o Aviso de Recebimento (ID 27364) retornou com a informação de
¿mudou-se¿, para que ofereça defesa e requeira as provas que pretende produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o
processo, nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/17, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do vigésimo dia da data de
publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS, bem como no prazo da defesa, os
responsáveis pelas contas constituam advogado, juntando procuração aos autos, tudo nos termos dos despachos de ID 4795383 e 4829383,
sob pena de preclusão, combinado com os art. 256 e 257, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento
do interessado e não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL, em cumprimento ao art. 259 do CPC e despacho de ID
4829383, de lavra do Exmo. Desembargador Eleitoral Gerson Fischmann, Relator. Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul, aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2019. Eu, Sandro Amantéa Pereira, Analista Judiciário, o lavrei e, Aderson Arpini Câmara,
Chefe da Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais, o conferiu e subscreveu.

ZONAS ELEITORAIS

4ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 143/2019 - 4 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-69.2019.6.21.0004
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Campos Borges
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) (ADV(S) ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA-OAB 80903)
RESPONSÁVEL(S) : RESOMÁRCIO TOLEDO SEIBEL E CARMEN LUIZA GRANDO (ADV(S) ROBERTO DIEGO DE OLIVEIRA-OAB 80903)
Vistos.
Certificou o Cartório Eleitoral o transcurso do prazo para que o Diretório Estadual indicasse a inexistência ou insuficiência de repasses do
Fundo Partidário destinados ao órgão partidário municipal sancionado, sem manifestação (fl. 99).
Fica o Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT), do município de Campos Borges/RS, INTIMADO a efetuar o recolhimento,
no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores utilizados de forma irregular arbitrados na sentença, a saber o montante de R$ 50 (cinquenta reais),
acrescido de multa de 20% (vinte por cento), no valor de R$ 10,00 (dez reais).
Poderá o órgão partidário, no mesmo prazo, requerer o parcelamento, nos termos do art. 5º, Parágrafo Unico da Resolução TRE n. 298/2017,
a qual foi alterada pela Resolução TRE N. 331/2019.
Caso efetue o recolhimento no valor integal, deverá ser apresentado o respectivo comprovante perante o Cartório Eleitoral da 4ª Zona Eleitoral
no já referido prazo de 15 dias.
Os valores deverão ser corrigidos com atualização monetária e juros moratórios, conforme art. 13, §2º da Resolução TRE n. 298/2017.
Caso o órgão partidário requeira o parcelamento, voltem conclusos para apreciação.
Na hipótese de se quedar silente o Diretório Municipal, transcorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul, com as nossas homenagens, para fins de cobrança junto à Advocacia-Geral da União.
Em qualquer hipótese, exaurida a prestação jurisdicional, arquive-se.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Espumoso, 25 de novembro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ - Juiz Eleitoral da 004ª ZE
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5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 005ªZE/RS
Classe PC– Processo N. 24-92.2018.6.21.0005
Prestação de Contas de Diretório Municipal – Exercício Financeiro 2017
Procedência: Alegrete
Juiz Eleitoral: DIOGO BONONI FREITAS
Partido(s): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – (Adv(s) Airton Pacheco do Amaral - OAB/RS 5.090)
Responsáveis: Airton Pacheco do Amaral, Carlos Osório Severo Macedo e Luciano Braga Pereira.
Vistos.
Defiro o parcelamento do valor devido, em 60 (sessenta) parcelas mensais, conforme requerido pelo partido (folha 179).
Determino que o Cartório:
a) atualize o montante de R$ 12.000,00, referente aos recursos de origem não identificada, e o montante de R$ 15.347,00, relativo às receitas
oriundas de fontes vedadas, ambos desde as datas dos fatos geradores até a data do cálculo, nos termos do artigo 60, §1º, da Resolução TSE
nº 23.546/2017.
b) emita duas Guias de Recolhimento da União – GRUs, cada uma com seu respectivo código de recolhimento, para pagamento da primeira
parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação;
c) atualize os valores de cada parcela subsequente, nos termos do artigo 16, §1º, da Resolução TRE n. 298/2017, e emita as respectivas
Guias de Recolhimento da União – GRUs, com vencimento para o último dia útil do mês a que se referem.
Intime-se o partido da presente decisão, pelo DEJERS, bem como da emissão das Guias de Recolhimento da União – GRUs referente à
primeira parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.
Intime-se, ainda, de que deverá retirar mensalmente as GRUs para pagamento das demais parcelas, independente de intimação, bem como
apresentar as guias anteriores devidamente quitadas.
Atente o partido que a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ensejará a rescisão do parcelamento e o prosseguimento
da cobrança, conforme artigo 16, §4º, da Resolução TRE n. 298/2017.
D.L.
Alegrete, 21 de novembro de 2019.
DIOGO BONONI FREITAS,
Juiz Eleitoral da 005ª ZE.

13ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 048/2019 - 13 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-28.2019.6.21.0013
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Candelária
JUIZ ELEITORAL: CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) CRISTIANA SALETE GIAROLO-OAB 46991)
RESPONSÁVEL(S) : JUAREZ DA ROSA CÂNDIDO E LUCAS TADEU CALONTI MICHELS (ADV(S) CRISTIANA SALETE GIAROLO-OAB
46991)
Vistos.
Tendo em vista as irregularidades apontadas no Parecer Conclusivo, intimem-se, via DEJERS, para que ofereçam defesa no prazo de 15
(quinze) dias, com o requerimento, sob pena de preclusão, das provas que pretendem produzir e sua relevância para o processo, nos termos
do artigo 38 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em caso de não apresentação de defesa pelo partido e respectivos responsáveis, dispenso a intimação das partes para apresentação das
alegações finais prevista no art. 40 da Resolução TSE n. 23.546/2017, assim como a renovação de vista ao Ministério Público Eleitoral para
emissão do parecer final, nos termos do art. 757, III, da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral.
Após, retornem conclusos para Sentença.
Candelária, 26 de novembro de 2019
CELSO ROBERTO MERNAK FIALHO FAGUNDES
Juiz Eleitoral da 013ª ZE

17ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 093/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP – 117-53.2017.6.21.0017
AÇÃO PENAL
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉUS: JULIANO DA SILVA (ADV(S) JULIO CESAR PAUVELS - OAB/RS 101.305, SAUL WESTPHALEN NETO – OAB/RS 83.945, MARILISE
RODRIGUES HERTER – OAB/RS 47e732, ADÃO RICARDO RODRIGUES GOMES, OAB/RS 50e077) e MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS
PORTO ALEGRE
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Vistos.
Para oferta de transação penal, designo o dia 10/12/2019, às 14h20min.
Intimem-se.
Em 22/11/2019.
Katiuscia Kuntz Brust
Juíza Eleitoral da 017ª Zona
NOTA DE EXPEDIENTE N. 094/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-19.2019.6.21.0017
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (ADV(S) SERINEU NUNES-OAB 33013)
RESPONSÁVEL(S) : LENIR FATIMA ALBRECHT KNIPHOFF E ANA CAROLINA OLEGARIO CHAGAS MARTINS (ADV(S) SERINEU NUNESOAB 33013)
Vistos.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2018, apresentada intempestivamente em
01/10/2019, pelo Partido Humanista da Solidariedade – PHS, do município de Cruz Alta/RS.
Publicado o Edital nº 047/2019, visando dar publicidade à declaração de ausência de movimentação de recursos apresentadas, decorreu o
prazo legal, sem impugnação.
O Cartório Eleitoral instruiu o feito com os documentos descritos no art. 45, incisos II e III, da Resolução TSE 23.546/2017.
A Unidade Técnica e o Ministério Público manifestaram-se pela aprovação das contas apresentadas.
Vieram os autos para sentença.
É o breve relato.
DECIDO
As contas foram apresentadas intempestivamente pela agremiação partidária violando o disposto no art. 32, caput, da Lei 9.096/95.
Em que pese tal irregularidade, não impede a regular apreciação das contas partidárias, notadamente porque foram obedecidas as demais
formalidades previstas na Lei 9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.546/17.
Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2018, tampouco emitiu
recibos de doação durante o período, o que evidencia a veracidade da declaração de fl. 4, devidamente assinada pelos responsáveis pelo
Partido Político, em âmbito municipal.
Não houve impugnação à declaração apresentada.
A Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela regularidade da declaração de ausência de movimentação de
recursos, opinando pela aprovação das contas.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a existência de irregularidades que não comprometem a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a
medida que se impõe.
Pelo exposto, determino o imediato arquivamento dos autos, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas a prestação
de contas anuais de 2018 do Partido Humanista da Solidariedade – PHS, do município de Cruz Alta/RS, com fundamento no art. 45, inciso VIII,
letra “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cruz Alta, 22 de novembro de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 095/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-72.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - Partido Político - Comissão
Provisória - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PODEMOS - PODE
RESPONSÁVEL(S) : ROBSON LUIS STEIN E LUISA MORAES DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do partido PODEMOS - PODE de Cruz Alta/RS. O partido não apresentou as contas do exercício financeiro
de 2018 no prazo legal, conforme determina a Lei 9.096/95, art. 32.
Efetivadas as notificações foram estas consideradas regulares.
Registrada a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário conforme determinação (fl.08-v).
Certificada a ausência de extratos bancários eletrônicos (consulta ao ODIN-SPCA), bem como a inexistência de transferências intrapartidárias
e/ou repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 10).
Colhida a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinou que as contas fossem julgadas não prestadas.
Feita abertura de vistas as partes interessadas, somente o MPE manifestou-se pela submissão do feito a julgamento.
Vieram os autos conclusos para sentença.
DECIDO
Preliminarmente, verifico a validade das notificações e intimações realizadas às partes e ao órgão partidário.
Como sabido, o regular funcionamento partidário exige a observância das regras atinentes à prestação de contas partidárias, mormente o
Título III (Das finanças e contabilidade dos partidos), Capítulo I (Prestação de Contas), da Lei 9.096/95 e, no que diz respeito ao exercício
financeiro de 2018, a Resolução 23.546/2017.
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Segundo a Lei 9.096/95 (art. 32) e a Resolução do TSE 23.546/2017 (art. 28), os partidos políticos devem apresentar contas à Justiça Eleitoral
anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente. Compulsando os autos, observa-se que o partido não cumpriu com suas obrigações
legais, mesmo após notificações procedidas pelo Cartório Eleitoral.
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que não houve movimentação financeira na conta bancária da agremiação, tampouco
transferências intrapartidárias e recebimento de cotas do Fundo Partidário. Não obstante, a inexistência de movimentação financeira não
desobriga o partido de prestar contas à Justiça Eleitoral, casos em que se deve proceder a entrega de declaração própria, nos termos do art.
32, 4§, da Lei 9.096/95 e art 28, § 3º, da Resolução TSE 23.546/2017.
Sendo assim, não tendo o partido apresentado contas, justificativas ou declaração de ausência de movimentação financeira, o julgamento da
prestação de contas como NÃO PRESTADAS é medida que se impõe, em conformidade com o art. 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE n.
23.546/2017.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do partido PODEMOS - PODE de Cruz Alta/RS, relativas ao exercício financeiro de 2018,
nos termos do art. 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Determino a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada prestação de contas do
exercício de 2018, de acordo com o art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017. Deixo de determinar a suspensão do registro do órgão de
direção municipal, prevista no art. 48, § 2º, da referida resolução, em cumprimento à decisão proferida em medida cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 6.032.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito, comunique-se aos Diretórios Nacional e Estadual do partido sobre a decisão.
Após, arquive-se.
Cruz Alta, 22 de novembro de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 096/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-80.2019.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - Partido Político - Comissão
Provisória - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO DENILSON BARBOSA DA SILVA E ADRIANI GUERRA DISCONTI
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB de Cruz Alta/RS. O partido não apresentou
as contas do exercício financeiro de 2018 no prazo legal, conforme determina a Lei 9.096/95, art. 32.
Efetivadas as notificações foram estas consideradas regulares.
Registrada a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário conforme determinação (fl.06-v).
Certificada a ausência de extratos bancários eletrônicos (consulta ao ODIN-SPCA), bem como a inexistência de transferências intrapartidárias
e/ou repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 09).
Colhida a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinou que as contas fossem julgadas não prestadas.
Feita abertura de vistas as partes interessadas, somente o MPE manifestou-se pela submissão do feito a julgamento.
Vieram os autos conclusos para sentença.
DECIDO
Preliminarmente, verifico a validade das notificações e intimações realizadas às partes e ao órgão partidário.
Como sabido, o regular funcionamento partidário exige a observância das regras atinentes à prestação de contas partidárias, mormente o
Título III (Das finanças e contabilidade dos partidos), Capítulo I (Prestação de Contas), da Lei 9.096/95 e, no que diz respeito ao exercício
financeiro de 2018, a Resolução 23.546/2017.
Segundo a Lei 9.096/95 (art. 32) e a Resolução do TSE 23.546/2017 (art. 28), os partidos políticos devem apresentar contas à Justiça Eleitoral
anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente. Compulsando os autos, observa-se que o partido não cumpriu com suas obrigações
legais, mesmo após notificações procedidas pelo Cartório Eleitoral.
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que não houve movimentação financeira na conta bancária da agremiação, tampouco
transferências intrapartidárias e recebimento de cotas do Fundo Partidário. Não obstante, a inexistência de movimentação financeira não
desobriga o partido de prestar contas à Justiça Eleitoral, casos em que se deve proceder a entrega de declaração própria, nos termos do art.
32, 4§, da Lei 9.096/95 e art 28, § 3º, da Resolução TSE 23.546/2017.
Sendo assim, não tendo o partido apresentado contas, justificativas ou declaração de ausência de movimentação financeira, o julgamento da
prestação de contas como NÃO PRESTADAS é medida que se impõe, em conformidade com o art. 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE n.
23.546/2017.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Determino a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada prestação de contas do
exercício de 2018, de acordo com o art. 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017. Deixo de determinar a suspensão do registro do órgão de
direção municipal, prevista no art. 48, § 2º, da referida resolução, em cumprimento à decisão proferida em medida cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 6.032.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito, comunique-se aos Diretórios Nacional e Estadual do partido sobre a decisão.
Após, arquive-se.
Cruz Alta, 22 de novembro de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 097/2019 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 57-12.2019.6.21.0017
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - ELEIÇÕES - 2018 - REGULARIZAÇÃO
PROCEDÊNCIA: Fortaleza dos Valos
JUÍZA ELEITORAL: KATIUSCIA KUNTZ BRUST
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) JULIO CEZAR STEFANELLO FACCO-OAB 41518)
RESPONSÁVEL(S) : RUDI WENNINGKAMP DE LIMA E TIAGO DA SILVA LIMA (ADV(S) JULIO CEZAR STEFANELLO FACCO-OAB 41518)
Vistos.
Trata-se de requerimento de Regularização de Contas Eleitorais, referente às eleições de 2018, apresentado em 24/05/2019 pelo partido
Democratas (DEM) de Fortaleza dos Valos/RS, em razão de decisão que julgou não prestadas as contas do referido diretório partidário (autos
da PC nº 89-51.2018.6.21.0017).
Publicado o edital, decorreram os prazos sem impugnações (fl. 09).
A unidade técnica, após análise, emitiu parecer conclusivo pela regularização das contas (fl. 10).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas (fl. 11).
É o relatório.
DECIDO.
Verifico que o requerimento apresentado foi instruído com os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.553/2017, estando suas peças
devidamente assinadas. A movimentação foi informada zerada.
Não houve impugnações no prazo próprio, tampouco foram constatadas irregularidades que pudessem impor dúvidas à veracidade
das informações prestadas pelo órgão partidário, nada havendo que permita infirmá-las. Com efeito, tanto o parecer técnico conclusivo quanto
a manifestação do Ministério Público Eleitoral foram pelo provimento do pedido de regularização.
Ademais, encontrando-se atendidas as exigências da legislação eleitoral, cabível o julgamento de regularidade das contas eleitorais em
exame.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo procedente o pedido de regularização de contas omissas do partido DEMOCRATAS (DEM) de Fortaleza dos Valos/RS,
referentes às Eleições 2018, para o fim único de corrigir situação de inadimplência, com fundamento no artigo 83, § 1º, II, da Resolução TSE n.
23.553/2017, para o efeito de restabelecer o direito ao recebimento de quotas do fundo partidário, salvo se por outro motivo estiver impedido
de receber tais recursos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, efetue o cartório as diligências necessárias à atualização da situação do partido.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos de direção estadual e nacional do partido, através do e-mail cadastrado no
SGIP, acerca do restabelecimento do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário.
Após, arquive-se.
Cruz Alta, 22 de novembro de 2019
KATIUSCIA KUNTZ BRUST
Juíza Eleitoral da 017ª ZE

19ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 26 dias do mês de novembro do ano de 2019, a 19ª Zona Eleitoral de Encruzilhada do Sul/RS, de acordo com o Edital de Eliminação de
Documentos n. 22/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 07/10/2019, edição nº 187,
página 13, procedeu à eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2019 - 23 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-62.2019.6.21.0023
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Ajuricaba
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ARLEI PRETTO-OAB 51.420)
RESPONSÁVEL(S) : JOELSON TOSO E EVERTON GIAN KIRMESS (ADV(S) ARLEI PRETTO-OAB 51.420)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretório municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – Ajuricaba/RS,
informando a movimentação financeira no exercício de 2018.
As informações contábeis foram devidamente publicadas (fl. 54). Decorrido o prazo assinalado, não houve nenhuma contestação quanto ao
seu conteúdo (fl. 71).
O Exame da Prestação de Contas (fl. 59) apontou que o partido recebeu contribuições em pecúnia de pessoas que exercem atividade de
autoridade pública, o que é vedado, e que não recolheu os recursos no prazo.
A agremiação partidária, intimada para prestar esclarecimentos (fl. 61), manteve-se silente (fl. 62).
Emitido o Parecer Conclusivo da fl. 63 e o Parecer do Ministério Público Eleitoral da fl. 65, ambos opinando pela desaprovação das contas, o
partido e seus responsáveis foram citados para apresentar defesa e não se manifestaram (fl. 68).
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O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl. 70).
Intimadas para apresentar alegações finais, as partes mantiveram-se silentes (fl. 74).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Ajuricaba.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pela Direção Municipal, cumprindo o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95, foi instruída com
os documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.546/17, estando suas peças devidamente assinadas, por representante partidário, orientado
por contador habilitado, gozando assim presunção de veracidade.
Contudo, nos Recibos de Doação verifico que o partido recebeu contribuições de pessoas as quais são caracterizadas como autoridades
públicas no ponto (exercem cargos de chefia/direção na administração pública) para fins da legislação pertinente e, como total, estando
vedadas de contribuir para a agremiação partidária, com força no art. 31, inc. V, da Lei nº 9.096/95 e art. 12, IV, da Resolução TSE
23.546/2017. Aqui, as doações de origem vedadas perfazem o valor total de 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) (fl. 31), 31,42% dos
recursos arrecadados, e não recolheu os recursos no prazo estabelecido no art. 14, § 1º, da Resolução supracitada, conforme o apontamento
do parecer conclusivo da fl. 63.
No ponto, fica claro que a partir da lista dos doadores apontados como indevidos e dos cargos que exerciam que estes se enquadram na
previsão do art. 12, IV, da resolução 23.546/17 como autoridades públicas, pois exerciam cargos de chefia e direção na administração pública.
Neste sentido é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar o abrandamento ou mesmo a extinção de penalidades, conforme
julgado:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
PESSOA JURÍDICA. ADI Nº 4650. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE APLICA A DOAÇÕES CONSOLIDADAS NAS ELEIÇÕES ANTERIORES À DATA DO
JULGAMENTO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.165/2015. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 81 da Lei nº 9.504/97 operou os seus efeitos a partir da sessão de julgamento da ADI nº 4650,
a saber, 17 de setembro de 2015, alcançando as doações de campanhas a se realizarem no prélio eleitoral de 2016 e os subsequentes, não
sendo essa a hipótese dos autos, que versa sobre doação realizada no pleito de 2014.2. A revogação do art. 81 da Lei das Eleições não
alcança as doações realizadas em eleições anteriores, notadamente por se tratar de atos jurídicos perfeitos consolidados sob a égide de outro
regramento legal eleitoral, situação que se equaciona pela incidência do princípio do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
3. Agravo regimental desprovido.
(Agravo de Instrumento nº 13029, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/10/2017)
Portanto, incide no caso em concreto a vedação estabelecida pela Resolução TSE 22.585/2007, cuja ementa assim determina:
Partido político. Contribuições pecuniárias. Prestação por titulares de cargos demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta.
Impossibilidade, desde que se trate de autoridade. Resposta à consulta, nesses termos. Não é permitido aos partidos políticos receberem
doações ou contribuições de titulares de cargos demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta, desde que tenham a condição de
autoridades. (CONSULTA n. 1428, Resolução n. 22585 de 06.09.2007, Relator Min. JOSÉ AUGUSTO DELGADO, Relator designado Min.
ANTONIO CEZAR PELUSO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16.10.2007, Página 172.).
Neste tocante, consta no voto do Ministro Carlos Ayres Britto: “nós estamos dando interpretação dilatada. Estamos dizendo que autoridade não
é somente quem chefia órgão público, quem dirige entidade, o hierarca maior de um órgão ou entidade. Estamos indo além: a autoridade é
também o ocupante de cargo em comissão que desempenha a função de chefia e direção. Só estamos excluindo o assessoramento".
Nesse sentido é a posição da jurisprudência, conforme se observa da seguinte ementa colacionada:
Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Doação de fonte vedada. Art. 31, II, da Lei n. 9.096/95. Resolução TSE n. 21.841/04.
Exercício financeiro de 2014. Preliminar afastada. Manutenção apenas do partido como parte no processo. A aplicabilidade imediata das
disposições processuais da Resolução TSE n. 23.432/14 não alcança a responsabilização dos dirigentes partidários, por se tratar de matéria
afeta a direito material. Recebimento de recursos de fonte vedada. Doação de valores por ocupantes de cargos eletivos de prefeito e de
vereador, enquadrados no conceito de autoridade pública e abrangidos pela vedação prevista no art. 31, II, da Lei n. 9.096/95. Recolhimento
da quantia impugnada ao Tesouro Nacional. Redução, de ofício, do período de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário
para um mês. Provimento negado. (TRE-RS, Processo RE 30-53.2015.6.21.0022, São Valentim do Sul, 05/05/2016).
Na esteira do voto do eminente relator, Desembargador Jorge Alberto Zugno: “não interessa, ao exame das contas, se as doações ocorreram
de forma espontânea ou em cumprimento ao estatuto do partido. A doação de receitas de fonte notoriamente vedada compromete
substancialmente a integralidade das demonstrações contábeis, porquanto ofende
os escopos maiores da norma".
No mesmo sentido é a seguinte decisão:
Recurso, Prestação de contas de partido político. Art. 31, incisos II e III, da Lei 9.096/95. Exercício financeiro de 2010. Desaprovação das
contas pelo julgador sentenciante, ao entendimento de que foram realizadas doações ao partido por pessoas vedadas pela lei eleitoral.
Rejeitada a preliminar de inconstitucionalidade da Resolução TSE n.º 22.585/07. Norma regulamentada com o intuito de determinar o alcance
do conceito de “autoridade” para fins de exame da legalidade das doações realizadas a partido político. Cumprimento da função normativa pelo
Tribunal Superior Eleitoral. Configuram recursos de fonte vedada as doações a partidos políticos advindas de titulares de cargos demissíveis
ad nutum, da administração direta ou indireta, que tenham a condição de autoridades, vale dizer, que desempenham função de direção ou
chefia. Provimento negado (TRE-RS RE 5-98.2011.6.21.0048, Cambará do Sul, 04/09/2013).
Por conseguinte, a reprovação das contas é a medida que se impõe.
Além disso, necessária a devolução da quantia recebida irregularmente, no caso, R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Incide, ainda, nos
termos do art. 37, caput, da Lei n.º 9.096/95, multa de até 20%. Na espécie, reputo abalizada a sanção pecuniária no montante de 5% sobre o
valor recebido de fonte vedada, R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), considerando que o percentual equivale à 31,42% das receitas
arrecadadas.
Finalmente, aplica-se ao caso o artigo 36, inciso II, da Lei n.º 9.096/95, que assim dispõe: “Constatada a violação de normas legais ou
estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções: I - no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o
recebimento das quotas do fundo partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral; II - no caso de recebimento de recursos
mencionados no art. 31, fica suspensa a participação no fundo partidário por um ano; III - no caso de recebimento de doações cujo valor
ultrapasse os limites previstos no art. 39, § 4º, fica suspensa por dois anos a participação no fundo partidário e será aplicada ao partido multa
correspondente ao valor que exceder aos limites fixados.”
Considerando o § 2º, do art. 49 da Resolução 23.546/17, o partido fica proibido de receber recursos oriundos do fundo partidário, pelo período
de 01 (um) mês.
III – DISPOSITIVO
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DIANTE DO EXPOSTO, JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Ajuricaba/RS,
referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, III, "a" da Resolução TSE n.º 23.464/2015, e determino:
a) a notificação dos órgãos nacional e estaduais do partido sobre o inteiro teor da decisão e;
b) intimação do partido para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento do valor R$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e
cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 60, I, "b", da referida resolução, recebidos de fonte vedada, nos termos do art. 14,
§1º, da Resolução TSE n. 23.464/15.
c) a suspensão da distribuição de novas cotas do fundo partidário ao PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT do município de
Ajuricaba, pelo período de 01 (um) mês, a contar do trânsito em julgado desta decisão.
Efetuem-se os lançamentos no sistema SICO.
Havendo solicitação de desentranhamento dos documentos apresentados, restituam-se os documentos, certificando-se nos autos.
Publique-se no DEJERS.
Intime-se o MPE.
Diligências legais.
Arquive-se com baixa.
Ijuí, 22 de novembro de 2019
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA
Juiz Eleitoral da 023ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 129/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-96.2019.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2018
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ELIANE RODRIGUES DA SILVA SCHRANCK-OAB 44189)
RESPONSÁVEL(S) : ANIBAL RIBAS, CARLOS TREPTOW MARQUES E DANIEL RODRIGO MORCIO SOSA (ADV(S) ELIANE RODRIGUES
DA SILVA SCHRANCK-OAB 44189), RODRIGO GONZALES ASTURIAN
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do PROGRESSISTAS- PP do Município de Jaguarão/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Decorrido o prazo legal para apresentação das contas, o Cartório informou acerca da omissão (fls. 02), e foi realizada a tentativa de notificação
dos responsáveis pela agremiação para regularização.
Notificados, os representantes do partido apresentaram as contas – fls. 05 - 55.
Após publicação de edital e decurso do prazo legal, sobreveio o Relatório de Exame Preliminar no qual não restaram apontadas falhas na
apresentação de documentos (fl. 101).
A seguir, procedeu-se ao Exame da Prestação de Contas (fls. 107-109), o qual apontou ausÊncia de irregularidades ou falhas nas contas
apresentadas.
Foi emitido Parecer Conclusivo pela aprovação das contas (fls. 111-112) e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido (fls.
115-116).
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo PROGRESSISTAS - PP do Município de Jaguarão/RS.
A prestação de contas foi apresentada pela agremiação partidária e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº
23.546/2017, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu presidente quanto por seu tesoureiro e contador habilitado.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se a inexistência de irregularidades.
Dada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas, acompanhando o Parecer Conclusivo.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, APROVO as contas anuais do PROGRESSISTAS - PP do Município de Jaguarão/RS, relativas ao exercício financeiro de
2018, nos termos da Lei nº 9.096/1995 e da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se, inclusive o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Jaguarão, 26 de novembro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-25.2018.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2017
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732 E TAMI TEIXEIRA
ASO-OAB 56543), DIANA RAMIRES COSTA
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS BRANDÃO NOBRE (ADV(S) DANIELA BEATRIZ ACOSTA-OAB 84603), MANOEL NUNES MALLET E
ANGELA ADRIANA JUNES PEREIRA (ADV(S) MARICÊ BALBUENA DAL FORNO-OAB 47.732 E TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56.543),
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GIOVANE MANETTI DA SILVEIRA, EVA LUCIA SOARES MORENO, ROSANGELA VELASQUES DA ROSA CÁCERES, ROSIMERI
OLIVEIRA DE MATTOS E DIANA RAMIRES COSTA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Republicano Brasileiro – PRB do município de Jaguarão/RS, referente ao exercício de
2017.
O Partido não apresentou suas contas no prazo legal, em desacordo aos §§ 4º e 5º, art. 28, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Constatada a omissão, o Cartório Eleitoral procedeu a notificação da agremiação partidária e de seus responsáveis, na forma do art. 30, I, da
referida resolução, bem como à notificação do presidente e tesoureiro da omissão, conforme determinado em despacho de fl. 05.
O partido prestou contas, às fls. 13 - 46.
Determinada a autuação, à fl. 48, verificaram-se inconsistências na nominata de responsáveis do partido, foi deteminada a intimação do
mesmo para esclarecimentos em 7 (sete) dias (fl. 54). O prazo transcorreu in albis, conforme certidão de fl.59.
Constatada a ausência de representação processual dos responsáveis, em despacho de fl.61 foi determinada a suspensão do feito e a
intimação dos mesmos para que regularizassem tal situação no prazo de 15 (quinze) dias.
Foi certificado (fl. 68) pelo cartório que Manoel Nunes Mallet e Adriana Junes Pereira já possuíam representação processual nos autos.
À fl. 74, Marcos Brandão Nobre constituiu representante nos autos.
Esgotado o prazo sem que os responsáveis Giovane Manetti da Silveira, Eva Lúcia Soares Moreno, Rosângela da Rosa Cáceres, Rosimeri
Oliveira de Mattos e Diana Ramires Costa, sem regularização da situação processual, foi declarada a revelia dos mesmos em despacho de fl.
94.
Foi publicado o Edital 16/2019 em 27.05.2019, cujo prazo para impugnação transcorreu in albis, consoante certidão de fl. 115.
Sobreveio o exame preliminar, no qual o examinador apontou a ausência dos seguintes documentos:
1 - Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
2 - Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.464/15);
3 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Acolhido o relatório, foi dado prazo de 20 (vinte) dias para manifestação do partido, que permaneceu inerte, consoante certidão de fl. 122 v.
Foi expedido o relatório de exame das contas, à fl. 124-126.
Nele, restaram apontadas as mesmas ausências detectadas no exame preliminar:
1 - Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I da Resolução TSE n. 23.464/15);
2 - Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE n.
23.464/15);
3 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);
Desta feita, foram dados 30 (trinta) dias para manifestação do partido, prazo que igualmente transcorreu in albis. Houve manifestação apenas
do responsável Marcos Brandão Nobre, conforme documentos de fl. 133-134
Foi determinada a expedição de parecer conclusivo.
Foi expedido o parecer conclusivo de fls. 140 - 142.
Nele, foram apontadas as mesmas irregularidades já vistas no relatório de exame.
Opinou o examinador pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou no mesmo sentido, em seu parecer de fls. 145 - 146.
Diante da manifestação do Parquet e do examinador, pela desaprovação das contas, em despacho de fl. 148 foi dado ao partido, prazo de 15
(quinze) dias para manifestação.
O referido prazo transcorreu in albis, consoante certidão de fl. 152.
O responsável Marcos Brandão Nobre acostou manifestação de fl. 154, alegando não ter condições de prestar as contas.
No despacho de fl. 156, foi dado ao partido e responsáveis, o prazo de 3 (três) dias para apresentação de alegações finais, que consoante
certidão de fl. 159v, transcorreu in albis.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
O presente feito, na forma da Res. n. 23.546/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas do exercício de 2017 do Partido
Republicando Brasileiro – PRB de Jaguarão/RS.
Assim dispõe a citada norma:
Art. 46 - Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
Diante da ausência de documentação obrigatória e da permanente omissão do partido em complementá-la, tenho por certo que a medida
adequada é a desaprovação das contas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, com fulcro no art. 46, inciso III, alínea “a”, da Resolução TSE 23.464/2015, DECLARO DESAPROVADAS as contas do Partido
Republicano Brasileiro - PRB de Jaguarão, relativas ao exercício de 2017.
Com o trânsito em julgado, comunique-se aos órgãos partidários estadual e nacional do PRB.
Após, arquive-se o presente feito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Jaguarão, 26 de novembro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE
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32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 396/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-57.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício Financeiro
2018 - Omissão ao dever de Prestar Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado do Bugre
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO MACIEL SANTOS E GILVANE BECHMAM SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do PROGRESSISTAS - PP, do município de Lajeado do Bugre – RS.
Transcorrido o prazo para apresentação das contas e efetuada tentativa de notificação de ofício pelo Cartório, foi autuado expediente de
omissão das contas (fl. 02/06).
Foi procedida a intimação das partes das folhas 20 a 22, havendo o transcurso do prazo sem apresentação das contas (fl. 23).
Foram consideradas regulares as intimações realizadas, sendo determinado o prosseguimento do feito conforme o rito de omissão às contas,
com a decretação de revelia das partes e com a imediata suspensão de repasses do Fundo Partidário ao órgão municipal, bem como as
demais providências do Art. 30, III e seguintes da Resolução TSE 23.546/2017 (fl. 24).
Foi efetuado exame dos dados do partido disponíveis à Justiça Eleitoral, verificando-se a inexistência de movimentação financeira, e a
inexistência de recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e a ausência de transferências intrapartidárias e emissão de
recibos (fl. 26/27).
Com vistas ao Ministério Público, opinou o agente ministerial pelo julgamento de não apresentação das contas (fls. 32).
Foi aberto prazo de vista as partes para se manifestarem acerca dos documentos juntados (fl. 33 e verso), havendo o transcurso do prazo sem
manifestação (fl. 34).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de expediente relativo à omissão ao dever de prestar contas referente ao exercício 2018, pelo PROGRESSISTAS - PP, do município
de Lajeado do Bugre – RS.
Nos termos do § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado 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".
Desta forma, considerando que não foi apresentada a prestação de contas pelo partido e seus responsáveis à época e/ou atuais, cabível o
julgamento de não prestação de contas, pelo enquadramento do quadro fático no Art. 46, IV, "a" da Res. TSE 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução não enseja o julgamento das contas como
não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade
das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12).
Ainda, como decorrência do julgamento de não prestação de contas, cabível a aplicação das sanções de que trata o Art. 48 da Res. TSE
23.546/2017, sem prejuízo do disposto no Art. 42 da Res. TSE n. 23.571/2018:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação.
Porém, em vista de que a interpretação quanto ao cabimento desta providência de forma automática estar suspensa por decisão liminar do
STF nos autos da ADI 6.032 que, in verbis, "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não
prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento
específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.", necessário que seja dada ciência da presente decisão ao
Ministério Público Eleitoral para que, entendendo cabível, proceda a representação de expediente para o cumprimento ao disposto no Art. 42
da Res. TSE 23.571/2018, na forma do Art. 28 da Lei dos Partidos Políticos.
ANTE O EXPOSTO, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do exercício de 2018 do PROGRESSISTAS - PP, do município de
Lajeado do Bugre – RS, com fulcro no art. art. 46, IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados, cominando ao
órgão diretivo municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário na forma do Art. 48 da Res. TSE 23464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os devidos registros nos sistemas de Prestação de Contas, comunique-se da decisão os Diretórios
Estadual e Nacional da Agremiação mediante o endereço eletrônico das agremiações cadastrados no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias, bem como encaminhe-se ao cópia desta decisão ao Ministério Público Eleitoral mediante ofício para que, querendo,
impetre com representação visando ao cumprimento do disposto no Art. 42 da Res. TSE 23.571/2018 na forma do Art. 28 da Lei 9.096/1995.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
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Palmeira das Missões, 25 de novembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 397/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-48.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício Financeiro
2018 - Omissão ao dever de Prestar Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : EDUARDO CONCEIÇÃO TASSO E CLAUDIO ROBERTO SODER TASSO
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de São
José das Missões – RS.
Transcorrido o prazo para apresentação das contas e efetuada tentativa de notificação de ofício pelo Cartório, foi autuado expediente de
omissão das contas (fl. 02/07).
Foi procedida a intimação das partes às folhas 10v, 25 e 27 , havendo o transcurso do prazo sem apresentação das contas (fl. 28).
Foi efetuado exame dos dados do partido disponíveis à Justiça Eleitoral, verificando-se a inexistência de movimentação financeira, e a
inexistência de recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e a ausência de transferências intrapartidárias e emissão de
recibos (fl. 29/30).
O partido chegou a apresentar manifestação, mas que, por força da ausência de capacidade postulatória, não foi conhecida e desentranhada
dos autos, bem como reconhecida a revelia das partes (fl. 32)
Com vistas ao Ministério Público, opinou o agente ministerial pelo julgamento de não apresentação das contas (fls. 35).
Foi aberto prazo de vista as partes para se manifestarem acerca dos documentos juntados (fl. 36 e verso), havendo o transcurso do prazo sem
manifestação (fl. 37).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de expediente relativo à omissão ao dever de prestar contas referente ao exercício 2018, pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB, do município de São José das Missões – RS.
Nos termos do § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado 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".
Desta forma, considerando que não foi apresentada a prestação de contas pelo partido e seus responsáveis à época e/ou atuais, cabível o
julgamento de não prestação de contas, pelo enquadramento do quadro fático no Art. 46, IV, "a" da Res. TSE 23.546/2017:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução não enseja o julgamento das contas como
não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade
das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12).
Ainda, como decorrência do julgamento de não prestação de contas, cabível a aplicação das sanções de que trata o Art. 48 da Res. TSE
23.546/2017, sem prejuízo do disposto no Art. 42 da Res. TSE n. 23.571/2018:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação.
Porém, em vista de que a interpretação quanto ao cabimento desta providência de forma automática estar suspensa por decisão liminar do
STF nos autos da ADI 6.032 que, in verbis, "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não
prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento
específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.", necessário que seja dada ciência da presente decisão ao
Ministério Público Eleitoral para que, entendendo cabível, proceda a representação de expediente para o cumprimento ao disposto no Art. 42
da Res. TSE 23.571/2018, na forma do Art. 28 da Lei dos Partidos Políticos.
ANTE O EXPOSTO, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do exercício de 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB, do município de São José das Missões – RS, com fulcro no art. art. 46, IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos
declinados, cominando ao órgão diretivo municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário na forma do Art. 48 da
Res. TSE 23464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os devidos registros nos sistemas de Prestação de Contas, comunique-se da decisão os Diretórios
Estadual e Nacional da Agremiação mediante o endereço eletrônico das agremiações cadastrados no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias, bem como encaminhe-se ao cópia desta decisão ao Ministério Público Eleitoral mediante ofício para que, querendo,
impetre com representação visando ao cumprimento do disposto no Art. 42 da Res. TSE 23.571/2018 na forma do Art. 28 da Lei 9.096/1995.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
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Palmeira das Missões, 25 de novembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 398/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 61-04.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PODEMOS - PODE (ADV(S) ADELAR KREMER-OAB 49372)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIO NEI SILVA DE VARGAS E CLAUDETE FERNANDES DA SILVA (ADV(S) ADELAR KREMER-OAB 49372)
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do Podemos - PODE, do município de Palmeira das Missões – RS.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer
natureza no período de 01.01.2018 a 31.12.2018 e documentos anexos (fls. 11/15).
O Edital que deu publicidade à declaração apresentada foi publicado no DEJERS, conforme determina art. 45, I da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fl. 18-v/19), não havendo impugnação às contas (fl. 19-v), bem como intimado o Ministério Público da apresentação das contas
(fl. 20).
Foi informado pelo Cartório a inexistência de movimentação financeira, recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, a
ausência de transferências intrapartidárias, porém indicada a emissão de recibos(fl. 21/22).
Intimado, o partido apresentou esclarecimento indicando a não utilização dos recibos em comento (fl. 27).
Com vistas dos autos, solicitou o Ministério Público que juntasse os recibos não utilizados (fl. 30).
Foi indeferido o pedido do Ministério Público, uma vez que já apresentada manifestação da agremiação indicando a não utilização dos recibos
(fl. 32).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, opinando pelo julgamento de não prestação das contas (fl. 33).
Intimado dos documentos e manifestações, o partido requereu a aprovação das contas ante a regularidade da declaração prestada (fl. 36).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2018, apresentada pelo Podemos - PODE, do
município de Palmeira das Missões – RS.
Nos termos do § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado 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 o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a referida declaração, estando sua
situação contemplada no dispositivo legal supramencionado, e, após verificada a exatidão da declaração prestada com os dados
disponibilizados à base de dados da Justiça eleitoral.
Ressalta-se que, embora emitido recibos pela agremiação, não há evidências de que estes tenham sido utilizados, especialmente que o
relatório técnico que traz a informação de emissão dos recibos também atesta a ausência de movimentação financeira.
Desta forma, cabível o acolhimento da declaração e sua aprovação, com a devida vênia ao parecer do Ministério Público que indica o
julgamento de não prestação de contas.
ANTE O EXPOSTO, JULGO PRESTADAS e APROVADAS as contas partidárias do exercício de 2018 do Podemos - PODE, do município de
Palmeira das Missões – RS, com fulcro no art. art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os registros de praxe nos Sistemas relativos a Prestação de Contas.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 26 de novembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 023/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. CARLOS EDUARDO LIMA PINTO, MM. Juiz Eleitoral desta 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 Avenida Júlio de Castilhos,
97, em São Francisco de Paula, foram apresentadas as prestações de contas acerca da arrecadação e de gastos de recursos nas Eleições
Gerais 2018, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, dos seguintes prestadores: Partido Republicano Brasileiro – PRB de
São Francisco de Paula, autuada na classe PC nº 0600006-53.2019.6.21.0048 .
OBJETO: Publicidade da apresentação da prestação de contas acerca da arrecadação e gastos de recursos nas Eleições Gerais de 2018 – 1º
turno – dos prestadores acima elencados.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser
protocolizada em petição fundamentada, dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, conforme §1º
do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume. Eu, Anelise Vidor de Castilhos, Servidora Requisitada da 48ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
São Francisco de Paula, 22 de novembro de 2019.
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz(a) Eleitoral da 48ª Zona.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 162/2019 - 48ªZE/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)
Certifico que a audiência para o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo será realizada no dia 26/03/2020, às
11h30min, na sala de audiências do Foro da Comarca de São Francisco de Paula, sito à Avenida Júlio de Castilhos,184.
São Francisco de Paula, 26 de novembro de 2019.
Deise Cecconello,
Chefe de Cartório

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 523/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 18-03.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Riozinho
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374, ROBERTO STEVAN REGO
DA ROSA-OAB 71.533 E VANIR DE MATTOS-OAB 32692)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO LUIZ KOCH E GILCEU PAULO PRETTO (ADV(S) LUCIANO MANINI NEUMANN-OAB 82374 E VANIR DE
MATTOS-OAB 32692)
I – RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de regularização da situação de omisso na prestação de contas do exercício 2012, apresentada pelo PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do município de RIOZINHO/RS.
A documentação foi apresentada em 26/04/2016, em desacordo ao art. 13, da Resolução TSE n. 21.841/2004 que estabelece como data limite
30 de abril do ano posterior ao exercício financeiro em questão. Foi publicado edital n. 10/2016 no DEJERS, com decurso do prazo legal sem a
apresentação de impugnação e encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, (fls. 22/24v.).
Certificada irregularidade na representação processual e autuação, nos termos do art. 31, I, alínea b, II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, foi
regularizada a capacidade postulatória das partes com a juntada de procuração aos autos.
Diante da intimação para apresentação de documentos faltantes, em consonância ao estabelecido no art. 14 da Resolução TSE n.
21.841/2004, o partido manifestou-se e juntou documentos, fls. 38/46.
Intimado o órgão partidário do relatório exame das contas, que apontou supostos recebimentos de recursos de fonte vedada e de fonte não
identificada, houve manifestação de fls. 55/60.
Também, solicitado junto à Prefeitura de Riozinho, veio aos autos a informação de que Gilceu Paulo Pretto ocupava o cargo de Secretário de
Obras no município em 2012, fl. 61.
Foi emitido Parecer Conclusivo pela regularização das contas (fls. 62/63), mediante a devolução ao Tesouro Nacional dos valores recebidos de
fonte vedada, provenientes de doações ou contribuições de titular de cargo público demissível ad nutum da administração do executivo do
município, R$100,00 (cem reais), assim como dos valores recebidos de origem não identificada, R$44,30 (quarenta e quatro reais e trinta
centavos), uma vez não verificados nos extratos bancários.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido da desaprovação das contas (fls. 64/65).
Notificados o partido e os responsáveis para o recolhimento do valor de R$ 144,30 atualizado em R$242,18 (duzentos e quarenta e dois reais
e dezoito centavos), foram interpostos embargos de declaração pelo órgão partidário, fls. 69/70v. Arguiu que a decisão pelo recolhimento ao
Tesouro Nacional não considerou os argumentos trazidos na peça defensiva, quanto aos R$44,30 foram juntados os recibos e sobre os
R$100,00 de fonte vedada tampouco as considerações da defesa teriam sido enfrentadas. Por fim, concluiu que a decisão pecou pela omissão
por desconsiderar a manifestação e documentos trazidos aos autos pela defesa.
Recebidos os embargos, foi aberto o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa pelas partes, com o intuito de aproximar o rito do
presente requerimento de regularização da situação de omisso do partido ao de uma prestação de contas, conforme art. 59, V, da Resolução
TSE n. 23.546/2017. Ainda, foi certificado pelo cartório o julgamento de omisso do PSB de Riozinho, quanto à prestação de contas anual de
2012, nos autos do processo PC n. 86-55.2013.621.0055.
Apresentada defesa pelas partes, fls. 74/77, ponderando que (1) as contribuições partiram de agentes públicos e não autoridades públicas e
que, Gilceu ocupava cargo em comissão que não detinha parcela decisória, portanto, não estava na condição de autoridade pública, (2) a
doação em comento, caso considerada fonte vedada, estaria anistiada pelo art. 55-D, da Lei dos Partidos Políticos, trazido pela Lei n.
13.831/2019, (3) das despesas de R$44,30 restaram comprovadas mediante recibos, assim, comprovada a forma de pagamento. Por fim,
requereu a aprovação das contas ou a aprovação com ressalvas em relação ao exercício financeiro de 2012.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Quarta-feira, 27 de Novembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 221, Página: 16

Analisada a defesa e documentos, a unidade técnica ratificou o relatório conclusivo anterior, com os mesmos argumentos, pela regularização
da situação do partido mediante devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 144,30, fls. 78/79.
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, fl. 80.
Sobreveio decisão deste Juízo, pela rejeição dos embargos interpostos, constatada a ausência das alegadas omissões, mantendo os termos
da decisão de fl. 67, pelo recolhimento do valor de R$242,18 (duzentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos) sob pena de não ser
regularizada a situação de omisso do partido nas contas anuais de 2012, fls. 81/82v.
Decorrido o prazo legal para a comprovação do recolhimento sem a manifestação das partes, foi aberto prazo para alegações finais.
As partes manifestaram-se. Reiteraram o teor da defesa apresentada trazendo argumentos quanto à aplicabilidade da Lei n. 13.831/2019 nos
processos de prestação de contas em tramitação ainda sem o trânsito em julgado, sendo portanto, aplicável no presente caso. Ainda, referente
ao entendimento do TRE/RS no julgamento do Recurso n. 35-92.2016.6.21.0005 pelo incidente de inconstitucionalidade quanto ao art. 55-D,
arguiu pela inexistência de impacto orçamentário uma vez que não há que se falar em renúncia de receita quando não se tem os valores que
serão recolhidos ao Erário em processo sem trânsito em julgado. Versou também, pela inaplicabilidade do princípio da anterioridade e pelo
princípio da moralidade administrativa que conforme teor das alegações, não foi violado, tratando-se de anistia a partidos políticos, essenciais
para o estado democrático de direito, e não para as pessoas físicas dos legisladores. Por fim, requereu a aprovação das contas,
alternativamente sua aprovação com ressalvas ou, caso desaprovadas, que para a doação de fonte vedada seja concedida a anistia prevista
no art. 55-D, da Lei dos Partidos Políticos.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O Diretório Municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, de RIOZINHO/RS recebeu, no exercício financeiro analisado,
contribuições/doações de origem vedada, advindas de agente enquadrado como autoridade pública, consoante art. 5º, inciso II, §1°, da
Resolução TSE n. 21.841/2004, assim como recursos de origem não identificada, visto que não houve o trânsito em conta bancária, em afronta
ao art. 4º, § 2º, da mesma resolução.
Prática na Justiça Eleitoral nos últimos anos, é requerido aos Municípios da circunscrição a lista de servidores ocupantes de cargos de chefia
ou direção, anualmente, sendo aí a fonte para o batimento das doações recebidas pelos partidos para o enquadramento referido como fonte
vedada.
Incontroverso o fato de a categoria funcional da administração municipal, concernente ao cargo de secretário municipal, constituir-se em cargo
demissível ad nutum (ou em comissão), já que as atribuições de chefia e/ou direção são inerentes à função desenvolvida por secretário do
executivo. Porquanto, o recebimento pelo partido de recursos provenientes de pessoa física nessa condição resta maculado, sendo vedado
pela legislação ordinária (Lei n. 9.096/95, art. 31, II), na forma do que estabelecido pelo TSE na Resolução n. 21.841/2004.
Neste sentido, o TSE já decidiu que, para fins da vedação prevista no art. 31, II da Lei 9.096/95, o conceito de autoridade pública deve
abranger aqueles que exerçam cargo de direção ou chefia na Administração Pública Direta ou Indireta (REspe 49-30/SC, Rel. Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA, DJe 20.11.2014). Tenho que, o cargo de secretário municipal preenche os requisitos de autoridade visto que detém o poder
de decisão, inequivocadamente.
Quanto à suposta anistia às devoluções ao Tesouro Nacional que tenham como causa as contribuições efetuadas, em anos anteriores, por
servidores públicos os quais exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político,
introduzida pela Lei n. 13.831/2019, acompanho a decisão proferida, à unanimidade, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul,
DEJERS 23.08.2019, no sentido da inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei 9.0906/95, nos autos do RE 35-92.2016.6.21.0005:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR
ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. […]
1. Incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do
aludido incidente, incluído pela Lei n. 13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que
tenham como causa as doações ou contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo
público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento de dados
relativos à previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a renúncia da
receita. Omissão que afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. A legislação infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à concessão de benefício
que gere a diminuição de receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116 da Lei n. 13.707/18. 1.2.
A anistia das verbas consideradas como oriundas de fontes vedadas – benefício instituído em causa própria e sem qualquer finalidade pública
subjacente – atenta ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício de inconstitucionalidade
formal e material. Acolhimento da preliminar. Afastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n.
13.831/19.
Impende-se, assim, a sujeição da regularização da situação de omisso na apresentação de contas de 2012 ao recolhimento ao Tesouro
Nacional, dos valores recebidos indevidamente, atualizados a R$242,18 (duzentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos).
Em vista da realidade local, art. 49, § 2º, I e II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, deixo de aplicar multa sobre o valor da importância apontada
como irregular (art. 37, caput, da Lei nº 9.096/1995).
III – DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO NÃO REGULARIZADA a situação de omissão do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, do município de RIOZINHO/
RS, referente ao exercício financeiro de 2012, nos termos do art. 59, § 4º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Determino, ainda, a manutenção da suspensão do repasse de recursos do fundo partidário ao PSB de Riozinho até ser regularizada a situação
de omisso do partido quanto à prestação de contas do exercício financeiro de 2012, art. 48, da Resolução em comento.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o transito em julgado, arquive-se.
Taquara, 26 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 524/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-28.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Taquara
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA E JONE DA SILVA (ADV(S) OSIEL PIMENTEL DE BITENCOURT-OAB 76519)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL - PROS, do Município de Taquara/RS, e pelos seus responsáveis financeiros Valdecir Vargas de Almeida e Jone da Silva.
As contas foram apresentadas em 02/05/2017, em acordo ao art. 28, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Foram encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para o Ministério Público Eleitoral, e publicado
edital n. 06/2017 no DEJERS, com decurso do prazo legal sem a apresentação de impugnação, fls. 24/26.
Certificada irregularidade na representação processual, conforme estabelece o art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, foram juntadas
procurações aos autos.
Sobreveio Relatório de Exame de Contas sobre o qual o partido, intimado, requereu a dilação do prazo para manifestação. Com o deferimento,
decorreu o novo prazo sem manifestação, fls. 35/36v.
Foi emitido Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas (fls. 37/39), apontando irregularidades quanto ao recebimento de recursos de
fonte vedada no valor de R$600,00 (seiscentos reais), em desacordo ao art. 12, IV, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, caracterizada a
doação como proveniente de autoridade pública, Edson Melo, ocupante do cargo de diretor geral de educação no município em 2016. Ainda,
apontada irregularidade na ausência da assinatura do procurador nas peças apresentadas, em desacordo ao art. 29, § 1º, da citada resolução.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, pela desaprovação das contas, fl. 40.
Intimadas as partes, não houve a apresentação de defesa, fl. 41-verso.
Aberto o prazo para alegações finais, igualmente decorreu in albis, fl. 42 – verso.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O Diretório Municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, do Município de Taquara/RS recebeu, no exercício
financeiro analisado, contribuições de origem vedada no valor de R$600,00 (seiscentos reais), conforme apurado pela unidade técnica.
Contribuição advinda de autoridade pública, em desacordo ao art. 12, inciso III, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Como apontado nos §§ 1° e 3°, do art. 14 da resolução supracitada, a utilização de arrecadação oriunda de fonte vedada configura infração
grave que implica na desaprovação das contas apresentadas e na necessidade de recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional.
Ressalto que cabe ao partido a fiscalização das movimentações financeiras de sua conta bancária e, identificada doação indevida de fonte
vedada, promover seu estorno para o doador até o último dia do mês subsequente ao crédito, conforme estabelece o art. 11, em seu § 5°, da
Res. TSE n. 23.464/2015. A fiscalização da origem coube, quando do recebimento dos recursos, ao órgão partidário, posto que independe de
caracterização de dolo ou má-fé para um recurso ser considerado de fonte vedada.
Portanto, concluo que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (artigo 12,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015) quanto ao recebimento e utilização de recursos de fonte vedada no valor de R$600,00 (seiscentos
reais).
III – DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, do Município de
Taquara/RS, do exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 46, III, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e determino o
recolhimento ao Erário do valor recebido indevidamente, R$600,00 (seiscentos reais) a ser atualizado.
Considerando que o partido não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício de 2016, e em vista da realidade local, art. 49, § 2º, I e II,
da Resolução TSE nº 23.464/2015, deixo de aplicar multa sobre o valor da importância apontada como irregular (art. 37, caput, da Lei nº
9.096/1995).
Transitada em julgado a decisão, determino a notificação do órgão partidário hierarquicamente superior do inteiro teor da sentença e a
intimação para que, nos termos do artigo 60, da Resolução TSE 23.464/2015: a) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Res. TSE n. 23.464/15; b) destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; c) junte aos autos da prestação de contas a
respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão; ou d) informe, nos autos da PC e no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata a alínea “d” do item acima, intime-se o órgão partidário sancionado para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, no total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a ser
atualizado, ou requeira seu parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.464/15, art. 60, I, “b”, e III, “b”). Decorrido o prazo sem que tenham sido
recolhidos os valores, proceda o cartório conforme prevê o art. 14, da Resolução TRE/RS n. 298/2017.
Determino, ainda, a suspensão do repasse de recursos do fundo partidário ao PROS de Taquara pelo período de 06 (seis) meses, a contar do
trânsito em julgado desta decisão, art. 47, inciso I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado e cumpridas as determinações supra, arquivem-se com baixa.
Taquara, 26 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 525/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-94.2015.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTIC O TRABALHISTA - PDT (ADV(S) BRUNA PEDROSO DE MORAES-OAB 101069 E MARCOS
VINICIUS CARNIEL-OAB 76045)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO MARTINS PINHEIRO E JOSE ALBERTO OLIVIERA DA SILVEIRA (ADV(S) BRUNA PEDROSO DE MORAESOAB 101069 E MARCOS VINICIUS CARNIEL-OAB 76045)
Vistos etc.
Deferida a dilação do prazo para defesa, decorreu sem manifestação.
Intimem-se as partes para a apresentação de alegações finais, no prazo comum de 3 (três) dias, forte o art. 40, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Cumpra-se.
Taquara, 26 de novembro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

61ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 49/2019
Processo: RP - 24572 - REPRESENTAÇÃO
Juíza Eleitoral: CLÁUDIA BAMPI
Procedência: Farroupilha
Número Único: 245-72.2016.6.21.0061
Representante(s) : COLIGAÇÃO FARROUPILHA SONHA, FAZ E ACONTECE (PDT / PRB / PT / REDE / PSB / PSD / PC DO B) e CLAITON
GONÇALVES (Adv(s) Isaias Roberto Girardi-OAB 51182)
Representado(s) : DENISE FREITAS, DIOGO RODRIGUES, LOTÁRIO TROST e MOACIR MACHADO (Adv(s) ANTÔNIO CARLOS RUCHEL
GOMES-OAB 55126, Eduardo Francisquetti- OAB 32532 e Rosilde Maioli-OAB 32930), COLIGAÇÃO TODOS JUNTOS (PMDB / PP / PTB /
PSDB / PR / PSC / DEM / PPS) (Adv(s) Antônio Carlos Ruschel Gomes-OAB 55126), ADAILSON CATRO FIGUEIREDO JUNIOR (Adv(s)
JOEL FABRO-OAB 59477)
Vistos.
Acolho a promoção ministerial para reconhecer a nulidade absoluta do feito em relação ao réu Adailson Castro Figueiredo Júnior pela falta de
citação. Assim, cite-se o réu Adailson, pessoalmente, a fim de se garantir a celeridade processual, sob pena de perecimento do objeto da
causa, para, querendo, apresentar defesa no prazo de 48 horas, conforme dispõe o artigo 8º da Res. TSE 23.462/2015, c/c o artigo 96, § 5º, da
Lei 9.504/97.
A anteceder a análise dos pedidos de parcelamento dos demais corréus, intimem-se para que apresentem a este cartório Declaração de
Imposto de Renda dos anos de 2017 a 2019, ou, em caso de isenção, que apresentem a certidão específica fornecida pela Receita Federal.
Diligências.
Farroupilha, 21 de novembro de 2019.
CLÁUDIA BAMPI
Juíza Eleitoral da 061ª ZE

79ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 110/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-14.2014.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Assis
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ALTEMIR DA SILVA RAMOS-OAB 100357 E LETÍCIA VIDIKIN RAMOS-OAB 106999)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ELONIR BIANCHINI, ZELI DE FATIMA ERBICE, EDY ELAINE SILVA DE BITTENCOURT, GASPAR GONÇALVES
PAINES, BRUNO GINDRI VIEIRA E DJALMO SOARES DA SILVA (ADV(S) ALTEMIR DA SILVA RAMOS-OAB 100357 E LETÍCIA VIDIKIN
RAMOS-OAB 106999), ALTEMIR DA SILVA RAMOS
Para intimação do Órgão Partidário Municipal e dos Responsáveis Financeiros Partidários Municipais.
Vistos, etc.
I- Trata-se de obrigação de pagar quantia certa por parte do Diretório Municipal do Progressistas – PP, de São Francisco de Assis/RS, CNPJ
nº 03.750.476/0001-38, referente ao exercício financeiro do ano de 2013, cujo montante devido no valor de R$ 11.733,00 foi determinado na
sentença de fls. 189/193 destes autos, na data de 17.11.2015.
A decisão transitou em julgado em 27.11.2015, sem interposição de recurso (fl. 204). Os autos foram arquivados em 11.4.2019 na caixa 41 (fl.
223).
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A União veio aos autos em 26.7.2019 por meio da petição sob protocolo nº 27.914/2019, requerendo o cumprimento de sentença (fls. 233/238),
a qual foi recebida em 09.8.2019 (fl. 242), determinando-se a intimação da parte executada para recolhimento integral no prazo de 15 dias,
bem como do prazo para eventual apresentação de impugnação.
Atualizada a atuação do feito com a inclusão dos responsáveis partidários financeiros do ano de 2013 e atuais, intimaram-se as partes (fls.
243/244, 246/254, 256, 258/261 e 264/267.
O órgão partidário municipal se manifestou às fls. 262/263 e 269, requerendo o cálculo atualizado da dívida com descontos legais e expedição
da respectiva GRU.
Intimada a União por meio da Procuradoria Seccional da União em Santa Maria/RS, esta trouxe aos autos o cálculo atualizado da dívida no
montante de R$ 16.312,72 (fls. 274/279).
Em 22.10.2019, o diretório municipal do Progressistas juntou aos autos cópia de acordo extrajudicial firmado entre este e a ProcuradoriaRegional da União – 4ª Região, em Porto Alegre/RS, da GRU e do respectivo comprovante de pagamento integral da dívida no montante de
R$ 14.681,45 (fls. 288/293).
A Procuradoria-Regional da União – 4ª Região, em Porto Alegre/RS peticionou às fls. 299/311, apresentando o termo de acordo extrajudicial nº
00022/2019/Eleitoral/PRU4R/PGU/AGU, parecer técnico de atualização do cálculo e, por fim, requerendo a extinção do feito ante o
recolhimento integral do valor devido.
No mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria Seccional da União em Santa Maria/RS às fls. 313/321, requerendo a homologação do
acordo juntado e a extinção do feito pela satisfação integral do débito.
Vieram os autos conclusos em 21.11.2019 .
É o breve relatório.
Decido.
II- Compulsando os autos verifica-se que a parte executada manifestou interesse claro em quitar a obrigação devida de forma integral. No
entanto, discordou do cálculo apresentado pela Procuradoria Procuradoria Seccional da União em Santa Maria/RS às fls. 277/280, onde não
lhe foi ofertado nenhum desconto legal para pagamento à vista do débito, motivo pelo qual o representante legal do executado buscou
voluntariamente acordo extrajudicial diretamente com a Procuradoria-Regional da União – 4ª Região, em Porto Alegre/RS, sendo que, nessa
instância, obteve um desconto legal no patamar de 10%, consistente no valor de R$ 1.631,27, conforme cláusula primeira do referido acordo
às fls. 301/303, nos termos do caput do art. 24 da Portaria nº 02/2014, de 02.4.2014, da Procuradoria-Geral da União.
A parte credora se manifestou pela satisfação integral do crédito e extinção do feito.
Assim, ante a apresentação da guia de recolhimento e do comprovante bancário do pagamento integral do valor devido e apontado como
irregular na sentença às fls. 189/193 dos presentes autos, no valor nominal de RS 11.733,00, atualizado para pagamento em parcela única no
montante de R$ 14,681,45, recolhidos em favor da União na data de 22.10.2019, ante a quitação plena da dívida, nos termos do art. 924 do
CPC, o reconhecimento de satisfação da obrigação é medida que se impõe.
III- Isso posto, homologo o acordo extrajudicial de nº 00022/2019/Eleitoral/PRU4R/PGU/AGU firmado em 15.10.2019 entre o DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PROGRESSISTAS – PP, de SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS – CNPJ nº 03.750.476/0001-38 e a UNIÃO, por meio da
Procuradoria-Regional da União – 4ª Região, em Porto Alegre/RS, declaro satisfeita a obrigação de pagar quantia certa em favor da União pelo
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PROGRESSISTAS – PP, de SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS – CNPJ nº 03.750.476/0001-38, e julgo extinto o
presente processo, forte no art. 924, II, do CPC.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral mediante vista dos autos.
Preclusa a presente decisão, efetue-se o registro da quitação no sistema APOLLO SANÇÕES, certificando-se.
Após, arquivem-se os autos em definitivo na caixa 6.
São Francisco de Assis, 26 de novembro de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CITAÇÃO N. 23/2019
PRAZO: 20 (vinte) dias
A Doutora ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO, Juíza Eleitoral da 083ª Zona de Sarandi-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua João Tesser, 702, em
Sarandi, encontram-se os autos do processo de Prestação de Contas nº 37-17.2019.6.21.0083, ficando citado o Diretório Municipal do
AVANTE a constituir advogado nos autos, sob pena de ter a revelia decretada na lide.
PRAZO: 3 (três) dias
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Sarandi-RS, 26 de novembro de 2019.
Eu, Wellerson Cioglia Junior, Chefe de Cartório da 083ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO,
Juíza Eleitoral da 83ªZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 219/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-86.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PT - SARANDI (ADV(S) EDERVAL OSMAR LAUER-OAB 83008)
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RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIONOR ALBERTO LORINI E CELSO ROBERTO JACOBSEN GRANDO (ADV(S) EDERVAL OSMAR LAUEROAB 83008)
Vistos.
Uma vez que não houve a constatação de irregularidades e que também não existe impugnação pendente de análise, intimem-se as partes
para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, conforme parte final do art. 40 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Após, voltem conclusos para análise e decisão.
Diligências legais.
Sarandi, 26 de novembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 220/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-47.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE SARANDI-RS (ADV(S) MARCIO CESAR SCHIO-OAB 78543)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON TADEU CEZIMBRA E CLÓVIS ASCHI (ADV(S) MARCIO CESAR SCHIO-OAB 78543)
Vistos.
Uma vez que não houve a constatação de irregularidades e que também não existe impugnação pendente de análise, intimem-se as partes
para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, conforme parte final do art. 40 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Após, voltem conclusos para análise e decisão.
Diligências legais.
Sarandi, 26 de novembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 221/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-84.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE RONDINHA-RS (ADV(S) RODRIGO ANTONIO DONIDA-OAB 97.169)
RESPONSÁVEL(S) : ANDERSON LUIS CITOLIN E RENAN LUNARDI (ADV(S) RODRIGO ANTONIO DONIDA-OAB 97.169)
Vistos.
Uma vez que não houve a constatação de irregularidades e que também não existe impugnação pendente de análise, intimem-se as partes
para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias, conforme parte final do art. 40 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Após, voltem conclusos para análise e decisão.
Diligências legais.
Sarandi, 26 de novembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 222/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-25.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO MANOEL SILVEIRA E SAMUEL DE CAMPOS NILSON
Vistos etc.
Notifiquem-se os interessados para que se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as informações e documentos apresentados no
processo, especialmente sobre a informação da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, "e",
da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
Sarandi, 26 de novembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

107ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-44.2019.6.21.0107
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - SÃO VALÉRIO DO SUL
PROCEDÊNCIA: São Valério do Sul
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
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PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JUAREZ ADALBERTO LEONARSKI-OAB 51206)
RESPONSÁVEL(S) : JUCEMAR DAVI PES E IVO ALBINO THALHEIMER (ADV(S) JUAREZ ADALBERTO LEONARSKI-OAB 51206)
Vistos.
Considerando o transcurso in albis do prazo concedido ao órgão regional para informar a inexistência ou insuficiência de repasses destinados
ao órgão partidário sancionado, nos termos do art. 60, III, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determino a INTIMAÇÃO do Diretório Municipal
do Partido Democrático Trabalhista - PDT de São Valério do Sul - RS, na figura do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), determinado na decisão de fls. 8082, ou requeira o seu parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(Cadin), nos termos artigo 60, inciso I, alínea b, da Resolução TSE n.º 23.546/2017 e artigo 13, inciso II, bem como encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União (AGU), para que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, nos termos do artigo 61 da
resolução supracitada e demais dispositivos do Código de Processo Civil (CPC).
Santo Augusto, 26 de novembro de 2019
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 198/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 89-29.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (10) (ADV(S) TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543)
RESPONSÁVEL(S) : ELOI DA SILVA SESSIM (PRESIDENTE) E PAULO ROBERTO SCHNEIDER (TESOUREIRO) (ADV(S) TAMI TEIXEIRA
ASO-OAB 56543)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do diretório municipal do PRB - Partido Republicano Brasileiro (10), do município de
Tramandaí/RS, referente ao exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído.
Não houve impugnação às contas prestadas.
Com base na documentação apresentada, a unidade técnica expediu parecer conclusivo.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do diretório municipal do PRB - Partido Republicano Brasileiro (10), do município de
Tramandaí/RS, referente ao exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no SICO e, após, arquive-se.
Tramandaí, 22 de novembro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 199/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 87-59.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PV -PARTIDO VERDE (43) (ADV(S) GISLAINE MARIA DOSSA FERNANDES-OAB 18767)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE ANTONIO BERNARDES PEREIRA (PRESIDENTE) E ALTOMIR RODRIGUES PEREIRA (TESOUREIRO)
(ADV(S) GISLAINE MARIA DOSSA FERNANDES-OAB 18767)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do diretório municipal do PV - Partido Verde (43), do município de Tramandaí/RS,
referente ao exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído.
Não houve impugnação às contas prestadas.
Com base na documentação apresentada, a unidade técnica expediu parecer conclusivo.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
Isto posto, julgo como prestadas e aprovadas as contas do diretório municipal do PV - Partido Verde (43), do município de Tramandaí/RS,
referente ao exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, registre-se no SICO e, após, arquive-se.
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Tramandaí, 22 de novembro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 200/2019 - 110 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-78.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tramandaí
JUÍZA ELEITORAL: CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTAS (11) (ADV(S) ILSA MARIA DARIVA-OAB 32736)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) E MARCOS AURÉLIO KRUMMENAUER (TESOUREIRO) (ADV(S) ILSA
MARIA DARIVA-OAB 32736)
Trata-se da análise da prestação de contas partidária do diretório municipal do Progressistas (11), do município de Tramandaí/RS, referente ao
exercício de 2018.
A agremiação partidária apresentou as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, em 26.04.2019, dentro do prazo legal.
Foram apresentadas todas as peças elencadas no artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017. Também foram juntados o Livro Diário,
devidamente registrado no Ofício de Títulos e Documentos da Comarca de Tramandaí, e o Livro Razão.
O ente partidário e seus responsáveis financeiros estão formalmente representados por defensor constituído (fls. 03/04).
Foi publicado o Edital n. 46/2019, na edição de 10.05.2019, do DEJERS.
Os prazos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Resolução TSE n. 23.546/2017, transcorreram sem que houvessem impugnações.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se em 11.06.2019 (fl. 87), quanto a análise do balanço patrimonial e do DRE, sem nada requerer.
A unidade Técnica emitiu Parecer Conclusivo (fl. 182), sem identificar irregularidades ou impropriedades.
O Ministério Público manifestou-se (fls. 184/184v), pugnando pela aprovação das contas.
Relatei sucintamente.
Decido.
ISTO POSTO, julgo como prestadas e aprovadas as contas do diretório municipal do PROGRESSISTAS (11), do município de Tramandaí/RS,
referente ao exercício de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Restituam-se à agremiação partidária, se e quando requeridos, os Livros Diário e Razão e, já estando o presente feito arquivado, desarquivese, proceda-se a entrega e junte-se o respectivo termo de entrega e arquive-se novamente
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Tramandaí, 22 de novembro de 2019
CRISTIANE ELISABETH STEFANELLO SCHERER
Juíza Eleitoral da 110ª ZE

111ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 010/2019 - 111ª ZE/RS
A Doutora KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE, Juíza Eleitoral Substituta da 111ª Zona de Porto Alegre-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. Padre Cacique, 96
– Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, a Prestação de Contas do Partido Social Liberal, órgão de Porto Alegre, relativa ao exercício do ano de 2014.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas do Partido Social Liberal, órgão de Porto Alegre, relativa ao exercício do ano de 2014, na qual foi
declarada a ausência de movimentação de recursos. NÚMERO DO PROCESSO: Pet Nº 0600014-88.2019.6.21.0158 PARTIDO: Partido
Social Liberal PRESIDENTE ATUAL DO PARTIDO: Ruy Santiago Irigaray Junior PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste
Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E, para que chegue ao conhecimento de quem
interessar possa, o Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no local de costume. Porto Alegre, 25 de
novembro de 2019. Eu, Elbio Azambuja de Resende, Chefe de Cartório da 111ª Zona Eleitoral, preparei e conferi. KÉTLIN CARLA PASA
CASAGRANDE, Juíza Eleitoral Substituta.

125ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 125 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-84.2019.6.21.0125
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ORGÃO PARTIDARIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - 2018
PROCEDÊNCIA: Poço das Antas
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA STELMAR NETTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, JULIO ANTONIO LUDWIG E EUSEBIO JOSE LUDWIG (ADV(S) AURELIO
FERREIRA GOMES-OAB 87099)
Vistos.
1 - Atualizem-se as informações de autuação do processo.
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2 – Tendo em vista a existência do parecer técnico e parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas, publique-se para
ciência e transparência da apresentação das contas.
3 – Não havendo impugnações, no prazo legal, voltem conclusos para Sentença.
4 - D.L
Teutônia, 26/11/2019.
PATRÍCIA STELMAR NETTO
Juíza Eleitoral
Teutônia, 26 de novembro de 2019
PATRÍCIA STELMAR NETTO
Juíza Eleitoral da 125ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 160/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-31.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) RAFAEL DADIA-OAB 70684 E RODRIGO BORBA-OAB 80900)
RESPONSÁVEL(S) : LUCAS CIDADE, MATEUS JOSE DE LIMA WESP E RODRIGO BORBA (ADV(S) RAFAEL DADIA-OAB 70684 E
RODRIGO BORBA-OAB 80900)
Vistos.
Considerando que a prova a ser produzida em processos de prestação de contas é eminentemente documental, haja vista que a prova
testemunhal é incompatível com o rito da prestação de contas, bem como não se presta para a comprovação dos fatos pertinentes ao exame
das contas, indefiro o pedido de designação de audiência de instrução.
Ainda, como que não haverá prejuízo às partes, que terão nova oportunidade de manifestação em sede de alegações finais, prossiga-se com a
análise da manifestação juntada aos autos, com posterior envio ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer.
Retornados os autos, intimem-se as partes para alegações finais, no prazo de 3 (três) dias, e, ato contínuo, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Por fim, voltem conclusos.
Passo Fundo, 25 de novembro de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

132ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 132 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 32-76.2018.6.21.0132
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - ART. 312 CE - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Seberi
JUÍZA ELEITORAL: BRUNA CASAGRANDE SIEBENEICHLER
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ANOLI ANTUNES DE OLIVEIRA (ADV(S) BRUNA MOURA DE OLIVEIRA-OAB 92044, FRANCISCO FASSINI-OAB 103159,
ISADORA ADAM-OAB 111696, MAURÍCIO POKULAT SAUER-OAB 58152 E RODRIGO OLIVEIRA DE BORBA-OAB 81.529)
Vistos.
A defesa do acusado reitera o pedido de restituição do smartphone apreendido que se encontra nos autos.
Com vista ao Ministério Público, este opinou pelo indeferimento, tendo em vista que não houve qualquer alteração fatico-probatória nos autos.
Desta forma, tendo em vista que o aparelho em questão foi utilizado para a possível pratica do delito, e ainda interessa ao processo, indefiro o
pedido, com base no art. 118 do CPP.
Intime-se.
Seberi, 25 de novembro de 2019
Bruna Casagrande Siebeneichler
Juíza Eleitoral da 132ª ZE

165ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 71/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-34.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira.
PROCEDÊNCIA: Linha Nova
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) DANIEL NIENOV-OAB 51413)
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RESPONSÁVEL(S) : ELOI INACIO WOLF E SULEICA WIEDERKEHR RÜCHEL (ADV(S) DANIEL NIENOV-OAB 51413)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Linha Nova/RS, referente ao exercício de 2018,
apresentadas sob a forma de declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 3).
Publicado edital, não houve impugnação no prazo concedido, consoante certificado à fl. 7.
O cartório eleitoral, em manifestação à fl. 14, identificou movimentação financeira com base em extrato eletrônico encaminhado pela instituição
bancária, manifestando-se pela desaprovação, caso não apresentadas as peças do artigo 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Intimados acerca da manifestação do cartório, conforme determinado à fl. 16, partido e responsáveis silenciaram.
O Ministério Público opinou pela desaprovação em parecer da fl. 20.
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O órgão partidário municipal optou, na hipótese em apreço, pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
Ocorre que o extrato eletrônico obtido junto à base de dados da Justiça Eleitoral, impresso pelo cartório eleitoral e juntado à fl. 10, dá conta de
movimentação financeira.
Entendo, em que pesem os pareceres do cartório e do Ministério Público Eleitoral, que a solução mais consentânea para o caso em apreço,
diante do silêncio das partes à determinação do juízo da fl. 16, é o julgamento pela não prestação das contas.
Nesse sentido, o partido poderá, querendo, nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, requerer oportunamente a pertinente
regularização, apresentando a prestação de contas completa (com as peças do artigo 29 do normativo em comento) ou mesmo,
eventualmente, mantendo a declaração de ausência de movimentação, com as justificativas que entender cabíveis, até porque os lançamentos
apontados no extrato não são de elevada monta.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Linha Nova/RS,
relativamente ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, inciso IV, alínea 'b", da Resolução TSE n. 23.546/2017, com a suspensão de
acesso a recursos do Fundo Partidário enquanto não se procecer à regularização, nos termos do artigo 48, caput, do normativo ora citado.
Comunique-se aos diretórios nacional e estadual do partido político a suspensão do direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário
enquanto não houver a regularização.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquive-se.
Feliz, 25 de novembro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
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