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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 160/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 10.12.2019 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1)Proc. Classe RC N. 130 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Arregimentação de Eleitor Ou
Boca de Urna. Procedência: Gravataí. Recorrente(s): João Carlos Gonçalves dos Santos (Adv(s) Cirano Bemfica Soares-OAB OAB/RS 58.676
e Fabiana Bemfica de Limas-OAB OAB/RS 70.402). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2)Proc. Classe RC N. 44694 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude Pedido de Condenação Criminal. Procedência: São Leopoldo. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Rozelaine Pereira
(Adv(s) Adler dos Santos Baum-OAB OAB/RS 58.312 e Jader Marques-OAB OAB/RS 39.144), Edite Rdorigues Lisboa (Adv(s) Adler dos
Santos Baum-OAB OAB/RS 58.312, Jader Marques-OAB OAB/RS 39.144 e Letícia Gatelli Bazana-OAB OAB/RS 75.385), Maria Cristina
Fernandes (Adv(s) Stephan Doering Darcie-OAB OAB/RS 80.092).
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3)Proc. Classe RE N. 5689 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de
Exercício Financeiro - Execução - Execução de Julgado. Procedência: Alvorada. Recorrente(s): Partido Socialista Brasileiro - PSB de Alvorada
(Adv(s) Diego de Souza Beretta-OAB OAB/Gb 76.948). Recorrido(s): União - Advocacia-Geral da União.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 4)Proc. Classe RE N. 6041 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Partido Político - de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Coqueiros do Sul. Recorrente(s):
Partido Progressista - PP de Coqueiros do Sul (Adv(s) Caroline Oliveira Rocha-OAB OAB/RS 83.246 e Décio Itiberê Gomes de Oliveira-OAB
OAB/RS 12.725). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 29.11.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 161/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados também os seguintes processos:
Sessão de 10.12.2019 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1)Proc. Classe PC N. 7810 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Exercício 2016 - Contas - Não Apresentação das Contas. Procedência: D/C. Interessado(s): Carine Ruas Bernardo (Adv(s) Marcelo
Coletti Sbaraini-OAB OAB/RS 58.819), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, Joicemar da Rosa Vitoria, Marcela Ariana Fontela
Vitoria e José Ronaldo Santos do Nascimento.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 2)Proc. Classe RE N. 2175 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Partido Político - de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Canoas. Recorrente(s): Nedy de
Vargas Marques (Adv(s) Eduardo Mazzarino-OAB OAB/RS 23.734). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 29.11.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PROCESSO 0602189-78.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602189-78.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Jurista 2
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCIO FONSECA DO AMARAL DEPUTADO FEDERAL, MARCIO FONSECA DO AMARAL
Advogados do(a) REQUERENTE: RUI ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO MEDEIROS - RS59093, AIRTON PACHECO DO AMARAL RS5090 Advogados do(a) REQUERENTE: RUI ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO MEDEIROS - RS59093, AIRTON PACHECO DO AMARAL
- RS5090
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 05/12/2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 29 de novembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.

Acórdãos
PROCESSO 0602824-59.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602824-59.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VILMA REJANE DA SILVA DA FONSECA DEPUTADO FEDERAL, VILMA REJANE DA SILVA DA FONSECA
Advogado do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN - RS049740 PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO FEDERAL.
ELEIÇÃO 2018. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO
DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. Devidamente citado, o candidato deixou de apresentar as contas de
campanha, em desobediência ao art. 48, c/c o art. 52, caput, da Resolução TSE n. 23.553/17. Não prestadas as contas, fica o candidato
impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
entrega das contas, nos exatos termos do art. 83, inc. I, da Resolução TSE n. 23.553/17. Contas julgadas não prestadas. DECISÃO: Por
unanimidade, julgaram as contas não prestadas, nos termos do voto do relator.
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Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: PET N. 135-62.2016.6.21.0000 PROTOCOLO: 399852016
RELATOR(A): JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: REQUERIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
REGIONAL - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2013
Requerente(s): CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES (Adv(s) José Ademir Tedesco Bueno OAB/RS 86.082), PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
(Adv(s) Rodrigo Carvalho Neves OAB/RS 72.085), CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES
Requerido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
Trata-se de parcelamento concedido em favor do Diretório Estadual do PARTIDO LIBERAL - PL (antigo Partido da República - PR), condenado
ao recolhimento ao Tesouro Nacional da importância atualizada de R$ 20.497,18 (vinte mil quatrocentos e noventa e sete reais e dezoito
centavos) decorrente da utilização de recursos de origem não identificada e recebimento de recursos de fonte vedada, em 60 parcelas
mensais, com fundamento na Resolução TRE n. 298/17.
Comprovado o pagamento da primeira parcela, Guias de Recolhimento da União vencidas em 10.09.19, foram juntados aos autos o cálculo de
atualização do valor e as guias pertinentes à segunda parcela que, até a presente data, pendem de comprovação de quitação.
O interessado, alegando contratempos bancários, requer a expedição das Guias de Recolhimento da União referente aos meses de outubro e
novembro para adimplemento da obrigação (fl. 289).
Decido.
Tendo em conta a intenção manifesta da agremiação partidária em regularizar o parcelamento, determino à Secretaria Judiciária a atualização
dos valores ainda não recolhidos e a emissão das Guias de Recolhimento da União pertinentes às parcelas vencidas e vincendas, todas com
vencimento para o último dia útil do mês em curso.
Encaminhem-se as guias ao endereço eletrônico apontado na petição de folha 289.
Publique-se.
Porto Alegre, 28 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PC N. 83-03.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 180112015
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2014
Interessado(s): CELSO BERNARDI e OTOMAR OLEQUES VIVIAN (Adv(s) André Luiz Siviero OAB/RS 48.760 e Luciano Machado de Oliveira
OAB/RS 62.991), PARTIDO PROGRESSISTA - PP (Adv(s) André Luiz Siviero OAB/RS 48.760)
Vistos, etc.
Trata-se de deferimento de parcelamento do montante de R$ 111.728,48 (cento e onze mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito
centavos), decorrente da condenação imposta ao Diretório Estadual do PARTIDO PROGRESSISTA (PP/RS) nos autos da prestação de contas
do exercício financeiro de 2014, em 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.862,14 (mil oitocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos).
A primeira parcela foi paga em 13.06.19.
Emitida a segunda guia de recolhimento, com vencimento em 31.07.19, restou ausente a comprovação da sua quitação.
Os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Interno e Auditoria do Tribunal - SCI para verificação. O Órgão Técnico informou que,
em consulta ao Sistema de Gestão de Recolhimento da União - SISGRU, na data de 13.11.19 pendia de pagamento a guia correspondente à
segunda parcela do débito (fl. 1.060).
Decido.
O Órgão Partidário acumula atraso de quatro parcelas, a contar da última expedida, vencida no último dia útil do mês de julho de 2019.
Assim, considerando a inadimplência identificada, com fundamento no art. 16, § 4º, da Resolução TRE/RS n. 298/17, rescindo o parcelamento
deferido e determino o encaminhamento das peças pertinentes à Advocacia-Geral da União para que promova as medidas cabíveis visando à
execução do título judicial, nos termos do art. 14, § único, da mencionada Resolução.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 28 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PC N. 92-62.2015.6.21.0000 PROTOCOLO: 183702015
RELATOR(A): JORGE LUÍS DALL`AGNOL
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2014
Interessado(s): PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO (Adv(s) Genaro José Baroni Borges OAB/RS 4.471 e Paulo Renato Gomes
Moraes OAB/RS 9.150), CIDADANIA - CIDADANIA (PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS) (Adv(s) Juliana Arrué Dias OAB/RS 84.511 e
Robinson de Alencar Brum Dias OAB/RS 24.943), JOÃO CARLOS FORNARI (Adv(s) Paulo Renato Gomes Moraes OAB/RS 9.150)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2014 do Órgão Estadual do CIDADANIA (anterior Partido Popular Socialista - PPS),
com decisão transitada em julgado, que julgou desaprovadas as contas e determinou o recolhimento de valores em decorrência do
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recebimento de recursos oriundos de fontes vedadas e utilização irregular do fundo partidário, bem como a suspensão do recebimento de
quotas do fundo partidário pelo prazo de 6 (seis) meses.
A Resolução TSE n. 23.546/17 no seu artigo 60, § 1º, prevê a incidência de atualização monetária e juros moratórios sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do recolhimento.
O montante atualizado dos valores a serem recolhidos é de R$ 181.563,76 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e
setenta e seis centavos), sendo R$ 27.203,35 (vinte e sete mil, duzentos e três reais e trinta e cinco centavos) referente a fontes vedadas e R$
154.360,41 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e um centavos) referente ao fundo partidário, conforme
demonstrativos de fls. 870-876.
Assim, para os fins do art. 60, da Res. TSE n. 23.546/17 combinado com o art. 13 da Res. TRE-RS n. 298/17, determino:
- a NOTIFICAÇÃO do Órgão Nacional sobre o inteiro teor da decisão;
- a INTIMAÇÃO do Órgão Regional para que providencie o recolhimento, ou requeira o parcelamento, dos valores ao Tesouro Nacional, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin);
- a INTIMAÇÃO do Órgão Nacional para:
1. proceder, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado,
de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º;
2. destinar a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional;
3. juntar ao processo da prestação de contas a respectiva GRU, na forma prevista na decisão; ou
4. informar, quanto ao processo da prestação de contas e no prazo máximo de quinze dias, a inexistência ou insuficiência de repasses
destinados ao órgão partidário sancionado;
- a INTIMAÇÃO do Órgão Regional, na pessoa do advogado, apenas na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item 4 da alínea
a, para que promova o pagamento do valor devido nos termos da decisão transitada em julgado.
Restando sem êxito, encaminhem-se as peças necessárias à Advocacia-Geral da União para que promova as medidas necessárias para a
cobrança do valor devido.
Publique-se.
Porto Alegre, 28 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO: RE Nº 35-92.2016.6.21.0005
Município: ALEGRETE
Espécie: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – CONTAS DESAPROVAÇÃO/REJEIÇÃO DAS CONTAS
Agravante(s): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB (Adv(s) Airton Pacheco do Amaral OAB/RS 5.090, Mariana Steinmetz OAB/
RS 91.425, Mariluz Costa OAB/RS 103.396 e Milton Cava Côrrea OAB/RS 33.654))
Agravado(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
Recebo o agravo interposto pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB DE ALEGRETE (protocolo n. 40.435/2019, fls. 315-325).
Agravada a Justiça Eleitoral, inexistem contrarrazões.
Intime-se.
Após, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral, com minhas homenagens.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 28 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1549-66.2014.6.21.0000 - PROTOCOLO: 41.830/2014
Município: PORTO ALEGRE
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): FLAVIO SOARES DIAS, CARGO DEPUTADO FEDERAL, Nº : 1445 (Adv(s) Grégora Fortuna dos Passos OAB/RS 80.639 e Luis
Felipe Burtet OAB/RS 87.478)
Vistos, etc.
A Advocacia-Geral da União peticiona requerendo a concessão de 30 (trinta) dias para ultimar tentativa administrativa de conciliação do feito
(fls.353-358).
Decido.
Defiro o pedido da União e suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para diligências a fim de realizar acordo com a parte
interessada.
Decorrido o prazo, arquive-se.
Intime-se.
Porto Alegre, 28 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
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Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 297, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar a servidora Lisiane da Silva Oliveira, Técnica Judiciária, Área Administrativa, da Função Comissionada de Assistente I (FC-1)
da 024º Zona Eleitoral – Itaqui/RS, a partir de 20-11-2019.
Art. 2.º Designar o servidor Juliano Vilaverde de Barros, requisitado da Prefeitura Municipal de Itaqui/RS, para a Função Comissionada de
Assistente I (FC-1) da 024ª Zona Eleitoral, a partir de 20-11-2019.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA TRE-RS P N. 292, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
NOMEIA A COMISSÃO DE DIVERSIDADES E INCLUSÃO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL.
A Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Rosiane Pólvora de Pólvora, Chefe da Seção de Desenvolvimento Humano; Alexandre de Paiva Silva, Técnico Judiciário - Área
Administrativa; Alexandre Fernandes Magalhães, Analista Judiciário - Área Judiciária; Ana Lúcia Dillenburg da Silveira, Técnico Judiciário Área Administrativa; Carmem Regina Barros Ribeiro, servidora aposentada; Claudia Pelicao Camargo Bahia, Técnico Judiciário - Área
Administrativa; Eduarda Casales Santos, Chefe da Seção de Execução Financeira, representando o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário
Federal e do Ministério Público da União no Rio Grande do Sul; Paolo Butori Rivera,Técnico Judiciário - Área Administrativa; Rosana da Silva
e Silva, Chefe de Cartório da 121ª Zona Eleitoral e, na qualidade de suplentes, Márcia Angelita Coelho, Chefe de Cartório da 2ª Zona Eleitoral
e Tassiana Alcoforado Diniz Skrypcsak, Analista Judiciário - Área Judiciária, para comporem, sob a coordenação da primeira, a Comissão de
Diversidades e Inclusão no âmbito do TRE-RS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA TRE-RS P N. 291, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019
REVOGA AS PORTARIAS P 218 E 219, DE 05 DE JULHO DE 2017.
A Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar as Portarias P ns. 218 e 219, ambas de 05 de julho de 2017.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA TRE-RS P N. 295, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar, devido à aposentadoria, o servidor Luiz Cláudio Costa, Analista Judiciário, Área Administrativa, da Função de Chefe de
Cartório (FC-6) da 162ª Zona Eleitoral – Santa Cruz do Sul/RS, a partir 02-12-2019.
Art. 2.º Designar o servidor Marcelo Vicente Freitas, Analista Judiciário, Área Administrativa, para a Função Comissionada de Chefe de
Cartório (FC-6) da 162ª Zona Eleitoral – Santa Cruz do Sul/RS, a partir de 02-12-2019.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA TRE-RS P N. 296, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE,
Art. 1.º Dispensar a servidora Delfina Maria Machado Araújo, requisitada da Prefeitura Municipal de Mostardas, da Função Comissionada de
Assistente I (FC-1) da 122ª Zona Eleitoral – Mostardas/RS, a partir de 02-12-2019.
Art. 2.º Dispensar a servidora Lisiane da Silva Oliveira, Técnica Judiciária, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da
Função Comissionada de Assistente I (FC-1) da 024ª Zona Eleitoral – Itaqui/RS, e designá-la para a Função Comissionada de Assistente I
(FC-1) da 122ª Zona Eleitoral – Mostardas/RS, a partir de 02-12-2019.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
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PORTARIA TRE-RS P N. 293, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, em conformidade com o art. 36, inciso iII, ALÍNEA “B”, da lei n. 8.112/1990, COM OS ARTS. 5º E 19
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.563/2018 e COM A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0002425-04.2019.6.21.8000,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER, por motivo de saúde, pelo prazo de vinte e quatro meses, o servidor ADRIANO RENATO MOUTEIRA MARINHO, ocupante
do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para o município de Esteio/RS, de acordo com o
laudo de Inspeção de Saúde emitido pela Junta Médica deste Tribunal, a contar de 10 de dezembro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Instrução Normativa
INSTRUÇÃO NORMATIVA P N. 62/2019
Dispõe sobre as competências da Comissão de Diversidades e Inclusão do Tribunal Regional do Eleitoral do Rio Grande do Sul.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a Lei n. 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial;
CONSIDERANDO a Lei n. 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência);
CONSIDERANDO a Resolução n. 230/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder
Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência por meio, entre outras medidas, da
convolação em resolução a Recomendação CNJ 27, de 16/12/2009, bem como da instituição de Comissões Permanentes de Acessibilidade e
Inclusão,
RESOLVE:
Art. 1º A atuação da Comissão de Diversidades e Inclusão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul observará o disposto nesta
Instrução Normativa.
Art. 2º Compete à Comissão de Diversidades e Inclusão:
I - colaborar com a prevenção de todas as formas de discriminação e preconceito, com relação a todas as formas de diversidade humana,
particularmente gênero, raça e orientação sexual, liberdade religiosa, condição mental, entre outras;
II - promover o engajamento dos servidores na proposta de acolhimento da diversidade humana e do respeito às diferenças;
III - estimular o estudo de matérias comuns, em conjunto com as demais Comissões e Comitês;
IV - promover o acolhimento e ajuda aos servidores vítimas de violação de seus direitos relacionados à temática posta;
V - promover eventos, cursos, palestras, filmes e todo tipo de atividade formativa voltada à capacitação do corpo dos servidores do TRE-RS;
VI - estabelecer um canal de oitiva do servidor e promover a prevenção de conflitos e doenças;
VII - sensibilizar os servidores do TRE-RS para que usem um linguajar não discriminatório e para que sejam abolidas possíveis expressões de
cunho preconceituoso;
VIII - submeter à Administração sugestões de melhorias, com base na experiência adquirida, análise de casos e outros, com a finalidade de
humanizar as relações de trabalho e o atendimento ao público externo;
IX - produzir material de pesquisa estatístico e qualitativo acerca do tema.
Art. 3º A Comissão atuará de forma contínua e por meio de reuniões convocadas por seu coordenador, conforme a necessidade.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

ZONAS ELEITORAIS

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 248/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-95.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Cabrais
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE NOVO CABRAIS (ADV(S) ADAIANA A. DO N. GOMES-OAB 92353,
MARCO ANTONIO ISER-OAB 41449 E NATHALIA STAVIZKI-OAB 96887)
RESPONSÁVEL(S) : SERGIO LUIZ FERNANDES DA ROSA E JOÃO BRENO ALVES (ADV(S) ADAIANA A. DO N. GOMES-OAB 92353,
MARCO ANTONIO ISER-OAB 41449 E NATHALIA STAVIZKI-OAB 96887)
Vistos.
Ciente da juntada do Speed Contábil pela agremiação partidária e da certidão de fl. 101 dos autos.
Em face da juntada de documento pela agremiação partidária, determino que retornem os autos à unidade técnica para que se manifeste sobre
o documento apresentado; manifestação, frise-se, que não ensejará a a apresentação de novo parecer conclusivo, ficando restrita à análise do
seu impacto em relação às irregularidades e às impropriedades anteriormente indicadas.
Após, abra-se vista às partes para alegações finais, no prazo de 03 dias.
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Por fim, dê-se vista ao MPE, pelo prazo de 03 dias.
Intime-se as partes pelo DEJERS.
Dil.
Cachoeira do Sul, 27 de novembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

27ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 94/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-68.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) RICARDO DE SIQUEIRA
MARTINS-OAB 84379)
RESPONSÁVEL(S) : DARTAGNAN DA SILVA PORTELLA E NILVANE MORO MARTINS (ADV(S) RICARDO DE SIQUEIRA MARTINS-OAB
84379)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira
– PSDB do município de Júlio de Castilhos - RS, subscrita pelos responsáveis financeiros Dartagnan da Silva Portella e Nilvane Moro Martins,
presidente e tesoureira em exercício da agremiação partidária, respectivamente (fl. 34).
O Edital de n. 06/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 06/05/2019, edição nº 79, páginas 31-32.
Em 28/05/2018, transcorreu in albis o prazo do para impugnações previsto no art. 31, §3º, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Realizado o exame pelos servidores designados (fls. 81-82), foi apresentado parecer recomendando a desaprovação das contas. No mesmo
sentido foi o parecer do Ministério Público Eleitoral de folha 84.
Concedido prazo para manifestação da agremiação acerca das irregularidades apontadas, foi apresentada prestação de contas retificadora em
12/09/2019, sendo determinada nova análise das contas.
Realizada nova análise técnica pelos servidores designados (fls. 123-124), verificou-se que a agremiação prestadora emitiu novos recibos
eleitorais visando sanar irregularidade verificada no exame inicial. Verificado ademais, que na conta de campanha constam doações efetuadas
e despesas lançadas como fonte de recursos para campanha, sendo as despesas utilizadas para a manutenção do partido, em verdade.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, voltaram com parecer opinando pela desaprovação das contas de 2018 do PSDB de
Júlio de Castilhos (fls. 126-127).
Concedido prazo para que o prestador se manifestasse quanto aos apontamentos verificados no exame técnico e no parecer, alegou que o
equívoco quanto à utilização de recibos eleitorais antigos se deu pelo motivo de que os recibos não compuseram a base de dados do SPCA,
tendo providenciado a correção do apontamento.
Alega que o saque de R$ 0,20 (vinte centavos) da conta de campanha se deu com o fim de propiciar o encerramento da conta bancária junto à
instituição financeira. Alega, além disso, que o montante de R$ 1.236,49 (mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos)
corresponde ao fundo de caixa da agremiação, sendo este valor remanescente do saque de R$ 2.606,12 realizado em 03/07/2017. Fornece,
ainda, explicações quanto à movimentação financeira encontrada na conta de campanha.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Está inscrito na Constituição da República:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
Assim sendo, os partidos políticos devem observar a legislação vigente, dando especial atenção aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, a qual
regula a criação, manutenção e funcionamento dos partidos políticos, e que, em seu Título III (art. 30 e seguintes), trata das finanças e
contabilidade dos partidos políticos inciando pela prestação de contas. Os partidos devem observar também o que dispõem as resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, editadas para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução 23.546/2017, a qual disciplina a prestação
de contas partidária.
Segundo a Lei 9.096/95 (art. 34 e parágrafos) e a Resolução TSE n. 23.546/2017, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação
de contas dos Partidos Políticos, conforme as suas esferas de competência, tendo por escopo identificar a origem das receitas e a destinação
das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos
políticos e candidatos. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, I, a obrigatoriedade de os Partidos Políticos,
por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
O PSDB de Júlio de Castilhos apresentou suas contas do ano de 2018 no dia 26/04/2019, cumprindo o prazo legal.
Elaborado parecer conclusivo pelos examinadores de contas e apresentado parecer pelo Ministério Público Eleitoral, apontaram-se as
seguintes inconformidades:
- Utilização de recibos eleitorais antigos, do ano de 2015, para as doações recebidas no ano de 2018;
- Fundo de caixa de R$ 1.236,69 que não teria transitado previamente em conta bancária, e consequentemente não teriam sido informados os
doadores bem como não teria havido a emissão de recibos eleitorais.
- Doações recebidas na conta de campanha, recursos que seriam utilizados para a campanha eleitoral, foram utilizadas com serviços de
manutenção do partido.
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A agremiação, por seu turno, alega que o equívoco quanto à utilização de recibos eleitorais antigos se deu pelo motivo de que os recibos não
compuseram a base de dados do SPCA, tendo providenciado a correção do apontamento em prestação de contas retificadora. Em relação aos
R$ 1.236,69 que compõe o fundo de caixa da agremiação, esta alega ser saldo restante do saque de R$ 2.606,12 realizado em 03/07/2017,
somado à R$ 0,20 sacados da conta de campanha com o fim de encerrar a conta junto à instituição financeira. Em consulta aos autos da PC 753.2019.6.21.0027, referente às contas do exercício 2017 do PSDB de Júlio de Castilhos, página 42, verifica-se que o saque informado pela
agremiação no valor R$ 2.606,12 de fato aconteceu na data informada. Por outro lado, o art. 19 da Res. TSE 23.464/2017 autoriza a
constituição de fundo de caixa com o fim de pagamento de gastos de pequeno vulto, limitado ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Assim,
verifica-se que os valores transitaram em conta bancária no exercício anterior ao das contas ora sub judice, em que pese tal explicação para a
origem dos recursos apenas advir ao final do processo.
Quanto aos R$ 0,20 (vinte centavos) sacados da conta de campanha, a despeito da legislação vedar o seu saque puro e simples,
determinando sua transferência para a conta “outros recursos” antes de ser usada para formação de fundo de caixa (art. 16, §6º da Res. TSE
23.464/2017), tenho que o valor é irrisório, e a justificativa apresentada (encerramento da conta junto à instituição financeira), mostra-se
plausível, descabendo sancionamento por motivo que não compromete as contas nem lesa a ordem jurídica, por ser deveras ínfimo o valor do
saque. Por isso, descabe a desaprovação das contas em razão deste ponto, por não ser uma impropriedade que comprometa a integralidade
das contas, cabendo apenas ressalvas com relação ao descumprimento da normativa em questão.
Com relação às doações recebidas na conta de campanha que foram utilizadas com serviços de manutenção do partido, vejamos o que diz a
Resolução 23.546/2017 do TSE:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
[...]
IV - doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário; (grifei)
[...]
Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
[…]
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º; (grifei)
Assim, da leitura conjunta dos dois artigos acima mencionados, depreende-se que o uso dos recursos doados para a conta de campanha,
utilizados com despesas ordinárias de manutenção do partido (no caso específico, serviços de contadoria), não constitui uma irregularidade,
apenas uma impropriedade formal, verdadeiro equívoco da agremiação, visto que recebidos e utilizados os recursos no período pós-campanha
eleitoral. Além do mais, a Resolução TSE 23.546/2017 autoriza o uso com despesas ordinárias do partido, e a agremiação utilizou os recursos
para viabilizar a prestação de contas à Justiça Eleitoral, obrigação legal a que estão sujeitos os partidos políticos. Tenho, ainda, que a
agremiação procurou fazer os recursos transitarem em conta bancária antes da realização da despesa, com o louvável fim de cumprir com a
legislação, porém, por equívoco ou desatenção, os recursos foram depositados na conta de campanha invés de serem depositados na conta
“outros recursos”. Corrobora esta presunção o fato de os recursos mal terem sido depositados na conta, logo terem sido utilizados para o
pagamento do serviço de contadoria. Assim, entendo que cabem ressalvas às contas em razão da utilização dos recursos da conta de
campanha após o período eleitoral, descabendo desaprovação por este motivo, visto não comprometer a integralidade das contas
apresentadas (Resolução TSE 23.546/2017, art. 46, III, “a”).
Também cabem ressalvas às contas apresentadas pelo PSDB de Júlio de Castilhos por conta da emissão errônea dos recibos eleitorais.
Apesar da correção do equívoco em prestação de contas retificadora, a agremiação deixou de cumprir com o que estabelece o art. 11 da Res.
TSE 23.464/2017, i. e., emitir os recibos no prazo máximo de três dias contados do crédito efetivado na conta bancária. O equívoco era
passível de ser verificado e corrigido antes da apresentação das contas, porém, foi corrigido apenas no curso do processo. Esta é uma
impropriedade formal verificada nas contas da agremiação, que merecia maior atenção por parte do partido, sem dúvida, mas que não
compromete a integralidade das contas apresentadas, pois ainda possível de se aferir a movimentação dos recursos partidários.
Da análise dos autos e das contas apresentadas tenho que o escopo da Justiça Eleitoral de identificar a origem das receitas e a destinação
das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelos
partidos políticos e candidatos resta cumprida (Resolução 23.546/2017, art. 35, § 1º), não havendo comprometimento da integralidade das
contas apresentadas, apenas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes, algumas delas sanadas no curso do
processo.
Ante todo o exposto, a aprovação com ressalvas das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB do município de Júlio de
Castilhos - RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Cumpridas as diligências, após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Júlio de Castilhos, 28 de novembro de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 95/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-67.2019.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) EDUARDO BAPTISTELA-OAB 47433)
RESPONSÁVEL(S) : DRAUSIO PORTELLA BRANDÃO E ADAIR SILVA DOS SANTOS (ADV(S) EDUARDO BAPTISTELA-OAB 47433)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Social Democrático – PSD do
município de Júlio de Castilhos - RS, subscrita pelos responsáveis financeiros Drausio Portella Brandão e Adair Silva dos Santos, presidente e
tesoureiro em exercício da agremiação partidária, respectivamente (fl. 27).
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O edital de n. 14/2019 dando publicidade às contas apresentadas foi regularmente publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Sul, em 06/09/2019, edição nº 167, página 19.
Em 30/09/2019, transcorreu in albis o prazo para impugnações previsto no art. 31, §3º, da Res. TSE nº 23.546/2017.
Realizado o exame pelos servidores designados (fl. 87), foi apresentado parecer conclusivo recomendando a aprovação das contas.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, voltaram com parecer opinando pela aprovação das contas de 2018 do PSD de Júlio de
Castilhos (fl. 101)
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo à análise e decisão.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Está inscrito na Constituição da República:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
[...]
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
Assim sendo, os partidos políticos devem observar a legislação vigente, dando especial atenção aos preceitos contidos na Lei 9.096/95, a qual
regula a criação, manutenção e funcionamento dos partidos políticos, e que, em seu Título III (art. 30 e seguintes), trata das finanças e
contabilidade dos partidos políticos inciando pela prestação de contas. Os partidos devem observar também o que dispõem as resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, editadas para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução 23.546/2017, a qual disciplina a prestação
de contas partidária.
Segundo a Lei 9.096/95 (art. 34 e parágrafos) e a Resolução TSE n. 23.546/2017, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação
de contas dos Partidos Políticos, conforme as suas esferas de competência, tendo por escopo identificar a origem das receitas e a destinação
das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos
políticos e candidatos. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, I, a obrigatoriedade de os Partidos Políticos,
por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/95, art. 32,
caput).
O PSD de Júlio de Castilhos apresentou suas contas no dia 28/08/2019, após notificação, conforme art. 30, I, “a” da Res. TSE nº 23.546/2017.
Elaborado parecer conclusivo pelos examinadores de contas, constatou-se que a movimentação de recursos informada condiz com os extratos
bancários apresentados, bem como o partido não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário no exercício financeiro 2018.
Não houve impugnação às contas apresentadas, bem como o Ministério Público Eleitoral opina pela aprovação das contas.
Ante o exposto, frente à regularidade das contas apresentadas, a aprovação das contas é a medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido Social Democrático de Júlio de Castilhos – PSD do município de Júlio de Castilhos RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Cumpridas as diligências, após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Júlio de Castilhos, 28 de novembro de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 399/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 130-70.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B de Novo Barreiro/RS
Defensor constituído: ANGÉLICA KRÜGER (OAB/RS 104.908)
Responsável: JOSÉ IVANÊS MOI FRIZÃO, PRESIDENTE
Defensor constituído: ANGÉLICA KRÜGER (OAB/RS 104.908)
Responsável: ANDERSON RAMOS SAGGIORATO, TESOUREIRO
Defensor constituído: ANGÉLICA KRÜGER (OAB/RS 104.908)
Palmeira das Missões, 29 de novembro de 2019.
Às partes, abertura de vista para manifestação acerca da informação e documentos juntados.
“Vistos, etc.
(...)
Após, proceda-se a análise das contas, intimando-se por Nota de Expediente, se necessário, as partes acerca das inconsistências e/ou
irregularidades encontradas no prazo de 72 horas, ou, não havendo, exarando-se parecer sobre as contas e remetendo-se os autos com vista
ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de dois dias.
Por fim, voltem os autos conclusos para sentença.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 12 de novembro de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
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RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 07/10/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
2.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na prestação de contas e na base de dados do
extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts. 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral.
2.2. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos bancários ou por
declaração emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação financeira (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Desta forma necessário o esclarecimento/complementação da documentação por parte do órgão partidário e, caso seja necessário, o reenvio
da prestação de contas pelo SPCE.
Palmeira das Missões, 29 de novembro de 2019.
Daniel Osowski
Analista Judiciário

45ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 42/2019 - 45 ZE/RS
PRAZO: 20 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Marta Martins Moreira, Juíza Eleitoral da 45ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiveram ciência, que, perante este juízo, situado na Rua Duque de Caxias, 1151,
em Santo Ângelo, tramita o processo de Prestação de Contas Partidária – exercício 2010 PC n. 22-02.2018.6.21.0045, ficando INTIMADO da
sentença prolatada, ROBSON LUCAS DE OLIVEIRA, tesoureiro do partido no período, consoante transcrição a seguir: “Ante o exposto, julgo
DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao exercício 2010, com força
no art. 27, III, da Resolução TSE n. 21.841/04, ante os fundamentos expostos. Determino a suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário por quatro meses o que entendo razoável e proporcional.”
PRAZO: 3 (três) dias para recurso (art. 52, § 1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017)
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente
edital no local de costume.
Santo Ângelo, 27 de novembro de 2019. Eu, , Marivani Gehm Gonçalves Medeiros, Chefe de Cartório da 45ª Zona Eleitoral, preparei e conferi
o presente edital.
MARTA MARTINS MOREIRA,
Juíza Eleitoral da 45ª ZE/RS.
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 43/2019 - 45 ZE/RS
PRAZO: 20 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Marta Martins Moreira, Juíza Eleitoral da 45ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiveram ciência, que, perante este juízo, situado na Rua Duque de Caxias, 1151,
em Santo Ângelo, tramita o processo de Prestação de Contas Partidária – exercício 2011 PC n. 23-84.2018.6.21.0045, ficando INTIMADO da
sentença prolatada, ROBSON LUCAS DE OLIVEIRA, tesoureiro do partido no período, consoante transcrição a seguir: “Ante o exposto, julgo
DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís, relativas ao exercício 2011, com força
no art. 27, III, da Resolução TSE n. 21.841/04, ante os fundamentos expostos. Determino a suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário por quatro meses o que entendo razoável e proporcional.”
PRAZO: 3 (três) dias para recurso (art. 52, § 1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017)
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente
edital no local de costume.
Santo Ângelo, 27 de novembro de 2019. Eu, , Marivani Gehm Gonçalves Medeiros, Chefe de Cartório da 45ª Zona Eleitoral, preparei e conferi
o presente edital.
MARTA MARTINS MOREIRA,
Juíza Eleitoral da 45ª ZE/RS.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 296/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 578-72.2016.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Proporcional - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
CANDIDATO(S) : LEONESILDO BERTE (ADV(S) JÉSSICA VALENÇA MAIA-OAB 100453, PLÍNIO RICARDO FREIRE FERRAZ-OAB 40295,
REMIAN ELIANDRO LEHNHARD-OAB 60701 E TIZIANO MANFRO RORATO-OAB 100474)
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
MUNICÍPIO(S) : SANTO ÂNGELO/RS
Intime-se o executado para comprovar o pagamento das parcelas apontadas pelo exequente, no prazo de 10 dias, sob pena de
prosseguimento.
Decorrido o prazo, dê-se vista ao exequente.
Santo Ângelo, 29 de novembro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 162/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-26.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO
2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : MDB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) MÁRCIO CATELLO COSTA-OAB 85690)
RESPONSÁVEL(S) : MAURÍCIO DA SILVA BORGES E FLÁVIO JAIR ALBRECHT (ADV(S) MÁRCIO CATELLO COSTA-OAB 85690)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária relativa a arrecadação e aplicação de recursos financeiros do exercício 2018 apresentada pelo
Movimento Democrático Brasileiro - MDB - de São Francisco de Paula, em cumprimento ao previsto na Lei 9.096/95, regulamentada pela
Resolução TSE 23.546/2017.
A prestação de contas foi apresentada no dia 16 de julho de 2019, ou seja, fora do prazo previsto em lei.
Foi publicado no DEJERS o Edital 017/2019, sem impugnações.
Às fls. 100-101 foi juntado o Relatório de Exame Preliminar, solicitando a apresentação de documentos: extratos bancários contemplando todo
o exercício a que se referem as contas, documentos fiscais dos gastos com o Fundo Partidário, se houver, e cópia do GRU, de que trata o art.
12 a Resolução TSE nº 23.546/17. Devidamente intimado, o Partido não apresentou manifestação.
Ato contínuo, expedido o Exame da Prestação de Contas (fls. 110-112), foi solicitada novamente a apresentação da documentação faltante,
tendo o prazo decorrido sem manifestação.
Às fls. 117-119 foi anexado o Parecer Conclusivo, inferindo pela desaprovação devido à ausência de peças obrigatórias.
Em seu parecer (fls. 125 v.), o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Intimado, o partido deixou transcorrer o prazo se manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 29º, inciso V, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, extratos
bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação
financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de
extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira.
Da análise dos autos, constatou-se que houve infringência a dispositivos da Lei nº 9.096/95; e, especialmente, do art. 6º da Resolução TSE nº
23.546/2017, que determina ser imprescindível a abertura de conta bancária específica para fins de prestação de contas, mesmo que inexista
movimentação financeira. Do contrário não há como verificar se houve recebimento de recursos do Fundo Partidário nem de contribuição
vedada (art. 31 da Lei 9.096/95). Nesse ponto, ressalta-se que o extrato bancário é o principal instrumento de que dispõe a Justiça Eleitoral
para fiscalizar a movimentação financeira do órgão partidário.
Ocorre que foram apresentados somente os extratos bancários referentes aos meses de setembro a dezembro de 2018, contrariando o art. 29,
V, da Resolução TSE nº 23.546/17. No entanto, o órgão partidário é obrigado a manter conta bancária para arrecadação de recursos durante
todo o exercício financeiro, mormente considerando que o órgão partidário municipal estava em situação vigente durante todo o exercício de
2018. Cabe ressaltar que a não abertura de conta bancária no primeiro semestre de 2018 constitui irregularidade de natureza grave, capaz, por
si só, de acarretar a desaprovação das contas, uma vez que impede a apresentação de extratos bancários consolidados do período integral, os
quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação dada aos recursos financeiros.
Nesse sentido, retira-se da jurisprudência do T RE/RS:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 15. DESAPROVAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ART. 29, § 1º, INC. V, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.432/14. DIVERGÊNCIAS ENTRE
INFORMAÇÕES DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS. SUSPENSÃO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO. À luz
do artigo 29, § 1º, inc. V, da Resolução TSE n. 23.432/14, a prestação de contas deve ser apresentada com os extratos bancários completos e
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referentes a todo o exercício financeiro. Documentos aptos a comprovar a veracidade das informações prestadas pelo partido. A falta dos
extratos constitui falha grave que malfere a transparência que deve permear o exame contábil, impondo-se a desaprovação da prestação de
contas. (Recurso Eleitoral n. 64-61.2016.6.21.0032, TRE/RS, Relator Dr. Rafael da Cás Maffini, j. 26.02.2018).Recurso. Prestação de contas
anual. Partido político. Art. 4º, caput, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2014. Falta de abertura de conta bancária para o
registro da movimentação financeira e da apresentação dos extratos bancários correspondentes. Providências imprescindíveis, seja para
demonstrar a origem e a destinação dada aos recursos, seja para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira à Justiça
Eleitoral. (Recurso Eleitoral n. 3350, TRE/RS, Relator Des. Federal Luís Alberto D`Azevedo Aurvalle, j. 25.01.2016, DEJERS 29.01.2016).
Assim sendo, tenho que a ausência de documentos essenciais, em especial os extratos bancários em sua totalidade durante o período
contemplado pela prestação de contas, representa irregularidade que afeta a lisura da prestação de contas, visto que se constituem no
principal instrumento de que dispõe a Justiça Eleitoral para fiscalizar a movimentação financeira do órgão partidário, considerando que todos
os recursos arrecadados devem transitar pela conta bancária antes de sua aplicação.
Evidencia-se, deste modo, que as contas anuais estão inquinadas de vício insanável, já que toda a sua análise fica comprometida. Deste
modo, trata-se de falha grave que compromete, de forma substancial, sua confiabilidade e transparência, ensejando a sua desaprovação.
Isso posto, DESAPROVO as contas apresentadas pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do Município de São
Francisco de Paula/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, posto que as falhas nelas contidas comprometem sua regularidade, nos
termos do artigo 46, inc. III, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE nº 23.546/2017. Considerando que inexiste valor apontado como irregular pela
Unidade Técnica, deixo de aplicar a multa prevista no art. 49, da Res. TSE n. 23.546/2017. Pelo mesmo motivo, não há suspensão do
recebimento de recursos do Fundo Partidário a ser decretada.
Fica, todavia, o órgão partidário ciente de sua obrigação de manter a conta bancária para arrecadação de recursos durante todo o exercício
financeiro, apresentando de forma integral os extratos bancários na prestação de contas subsequente, sob pena de nova desaprovação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, cumprido, arquive-se.
São Francisco de Paula, 29 de novembro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 163/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-12.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANUAL EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Cambará do Sul
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PT CAMBARÁ DO SUL (ADV(S) DANIELE SANDRI SOLIGO-OAB 72181)
RESPONSÁVEL(S) : NELSONIR SILVA DO NASCIMENTO E MARCELO KLIPPEL FERREIRA (ADV(S) DANIELE SANDRI SOLIGO-OAB
72181)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária relativa a arrecadação e aplicação de recursos financeiros do exercício 2018 apresentada pelo
Partido Trabalhista - PT - de Cambará do Sul, em cumprimento ao previsto na Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE 23.546/2017.
A prestação de contas foi apresentada no dia 02 de maio de 2019, ou seja, fora do prazo previsto em lei.
Foi publicado no DEJERS o Edital 015/2019, sem impugnações.
Às fls. 55-56 foi juntado o Relatório de Exame Preliminar, solicitando a apresentação de documentos: comprovante de remessa à Receita
Federal do Brasil da escrituração contábil digital, parecer da comissão executiva ou do conselho fiscal do partido, demonstrativo do Fluxo de
Caixa, documentos fiscais dos gastos com o Fundo Partidário, se houver, e cópia do GRU, de que trata o art. 12 a Resolução TSE nº
23.546/17. Devidamente intimado, o Partido não apresentou manifestação.
Ato contínuo, expedido o Exame da Prestação de Contas (fls. 66-68), foi solicitada novamente a apresentação da documentação faltante,
tendo o prazo decorrido sem manifestação.
Às fls. 74-77 foi anexado o Parecer Conclusivo, inferindo pela desaprovação devido à ausência de peças obrigatórias, em especial o
comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital.
Em seu parecer (fls. 81 v.), o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Intimado, o partido deixou transcorrer o prazo se manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos.
Da análise dos autos, verifico que a unidade técnica apontou as seguintes irregularidades, no parecer conclusivo: a) não apresentação da
Escrituração Contábil Digial à Receita Federal do Brasil; e b) a não apresentação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa.
O prestador de contas em nenhum momento se manifestou, havendo de serem considerados verdadeiros os apontamentos realizados pela
análise técnica.
Com efeito, tenho pelo principal apontamento efetuado a não apresentação da Escrituração Contábil Digital, a qual transcrevo observação
constante à folha 76:
"(...) não há como aferir com segurança a validade das informações apresentadas no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo de Resultados.
Destaca-se que é imprescindível a manutenção da Escrituração Contábil Digital para dar efetividade aos demonstrativos contábeis
apresentados na prestação de contas".
Conforme visto, a ausência de comprovação do envio da Escrituração Contábil Digital à Receita Federal do Brasil e a não apresentação do
demonstrativo de Fluxo de Caixa comprometem a confiabilidade das contas apresentadas, vez que ausente requisito formal e comprovação da
entrega da escrituração contábil ao órgão competente, bem como ausente documento que auxilia na análise das contas.
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Assim sendo, ao não se ter acesso a documentos eletrônicos de apresentação obrigatória, como os Registros Contábeis, os quais são
garantidores da consistência das informações prestadas à Justiça Eleitoral, resta inviabilizada sobremaneira a análise da regularidade contábil
da agremiação, não havendo possibilidade de homologação das contas diante de tal obstrução.
Portanto, diante das falhas indicadas, as quais comprometem de forma substancial a confiabilidade e transparência da presente prestação,
cabível apenas a desaprovação das contas da agremiação.
Isso posto, DESAPROVO as contas apresentadas pelo partido PARTIDO TRABALHISTA - PT, do Município de Cambará do Sul/RS, referente
ao exercício financeiro de 2018, posto que as falhas nelas contidas comprometem sua regularidade, nos termos do artigo 46, inc. III, alíneas
"a" e "b", da Resolução TSE nº 23.546/2017. Considerando que inexiste valor apontado como irregular pela Unidade Técnica, deixo de aplicar
a multa prevista no art. 49, da Res. TSE n. 23.546/2017. Pelo mesmo motivo, não há suspensão do recebimento de recursos do Fundo
Partidário a ser decretada.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, cumprido, arquive-se.
São Francisco de Paula, 29 de novembro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 343-54.2016.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Eleições - 1° Turno - Eleições - Eleição Majoritária PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
CANDIDATO(S) : CRISTIANO CHAIS (ADV(S) EGLAE TERESINHA PAGOTTO-OAB 57879)
PARTIDO(S) : COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE - PTB/PP/PMDB - GENTIL/RS
Vistos.
Foi deferida a liberação do valor bloqueado em favor do devedor, consoante requerimento realizado.
Outrossim, firmado acordo extrajudicial e homologado por este Juízo, mantenho a decisão de fls. 110 e 117, estando o devedor ciente de que
deverá realizar a emissão das novas guias nos termos do documento de fls. 97 a 103, observadas as condições acordadas extrajudicialmente.
Consoante já referido, cabe diretamente à União receber os valores e controlar o pagamento, sendo responsabilidade do devedor o
cumprimento do acordo e comprovação do adimplemento perante a AGU.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
D.L.
Marau, 29 de novembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-44.2019.6.21.0117
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (ADV(S) LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS-OAB 17684)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIAS E BENO AFONSO LUTKEMEYER (ADV(S) LUIZ PAULO MORAIS MALAQUIASOAB 17684)
Vistos, etc.
Considerando a emissão de parecer conclusivo no sentido da DESAPROVAÇÃO da prestação de contas, bem como o teor da disposição
processual inscrita no art. 37 da Resolução TSE n. 23.546/2017, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Não-Me-Toque, 27 de novembro de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 47-90.2018.6.21.0117
NOTÍCIA CRIME - TRANSAÇÃO PENAL
PROCEDÊNCIA: Não-Me-Toque
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
NOTICIANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
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NOTICIADO(S) : ÉDIPO FRANTZ (ADV(S) CRISTIANE MARIA SESTARI-OAB 108033)
Vistos.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, voltem conclusos os autos.
Não-Me-Toque, 27 de novembro de 2019
MÁRCIO CESAR SFREDO MONTEIRO
Juiz Eleitoral da 117ª ZE

125ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 125 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-25.2019.6.21.0125
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Teutônia
JUÍZA ELEITORAL: PATRÍCIA STELMAR NETTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) RUI INACIO HOSS-OAB 29903), JULIO ABEL DANZER E ARMIN
TENN PASS
Vistos.
SENTENÇA.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Teutônia/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O partido foi citado para apresentar suas contas em 15/08/2019. Apresentadas contas, intempestivamente, em 05/09/2019.
A unidade técnica emitiu manifestação/ parecer conclusivo informando que não foi possível analisar as receitas e gastos, por não haver conta
bancária aberta pelo partido.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fls. 59).
Foi publicada Nota de Expediente n. 117/2019, para ciência do parecer conclusivo, em 11-11-2019.
O partido político apresentou manifestação no prazo legal (fl.61).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se que a prestação de contas, apresentada de forma intempestiva pela agremiação partidária, é irregular, pois não houve a
manutenção da conta bancária pelo partido político no ano de 2018, sendo apresentados extratos apenas dos meses de janeiro a março.
É um dever do partido manter conta bancária aberta, pois a própria aferição da existência ou não da movimentação de recursos do partido
depende da apresentação e análise de extratos bancários. Sem a conta bancária, a fiscalização da Justiça Eleitoral fica comprometida e os
recursos porventura movimentados não terão sua origem e destinação verificados.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Conclui-se que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (artigos 6º, inciso
III, e art. 29, inciso V, da Resolução TSE nº 23.546/2017) quanto à necessidade de manutenção de conta bancária ao longo de todo o exercício
financeiro e apresentação de extratos bancários.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, DESAPROVO as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Teutônia/RS.
Com trânsito em julgado da sentença, aplique-se a suspensão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), por
04 meses.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se com baixa.
Teutônia, 29 de novembro de 2019
PATRÍCIA STELMAR NETTO
Juíza Eleitoral da 125ª ZE

131ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 106/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-81.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUIZ ELEITORAL: FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JOSÉ CONCEIÇÃO MARQUES DE LIMA-OAB 113534)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE LUIZ SCHAEFER E MOACIR CANISIO LUDWIG (ADV(S) JOSÉ CONCEIÇÃO MARQUES DE LIMA-OAB
113534)
Vistos.
Os autos dão conta de que o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT - do MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ – não prestou contas
eleitorais no exercício de 2018 (fl. 02).
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Determinou-se, então, a notificação do Partido para manifestar-se, no prazo de 72 horas, nos termos do art. 30, I, “a”, da Resolução nº
23.546/2017 (fl. 03).
Notificado, o PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO apresentou as contas (fls. 23/27).
Publicou-se o edital para ciência das contas (fls. 34/35), sem que houvesse impugnação (fl. 36).
O parecer técnico não identificou recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada (fl. 40).
A Unidade Técnica da Justiça Eleitoral opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas prestadas (fl. 42).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas (fl. 45).
Oportunizou-se aos interessados a manifestação sobre os documentos apresentados (fl. 47), tendo decorrido o prazo sem intervenção (fl. 52).
O MINISTÉRIO PÚBLICO reiterou o parecer anterior (fl. 55).
Vieram, então, os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
PASSO A DECIDIR.
Segundo os arts. 30 e 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995,
“Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.
(…)
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
§ 2º A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde ela não exista, procede à afixação
dos mesmos no Cartório Eleitoral.
Conforme a Lei, os partidos políticos devem manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas.
E tal prestação de contas deve ser feita, anualmente, à Justiça Eleitoral, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Ainda, conforme o art. 28 da Resolução nº 23.546/2017,
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§ 1º Os TREs farão publicar até o fim do mês de fevereiro de cada ano a relação dos juízos competentes para o recebimento das contas dos
órgãos municipais e zonais.
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o
partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.”
Dispõe o art. 28, então, que a prestação de contas deve ser feita de acordo com modelo disponível na página do TSE na internet.
E, ao não prestar as contas, incide o disposto no art. 42 da Resolução nº 23.571, de 29.05.2018, de seguinte redação:
“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.
Parágrafo único. A desaprovação das contas partidárias apresentadas à Justiça Eleitoral não enseja a suspensão de que trata este artigo.”
Isto é, no caso de ausência de prestação de contas, deverá ser suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal,
até que seja regularizada a situação.
No caso dos autos, o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ não prestou contas do exercício
de 2018 até 30.04.2019, como determina a Lei (fl. 02).
Porém, intimado, prestou as contas, que, submetidas à análise da Unidade Técnica, foram consideradas regulares (fls. 40 e 42).
Por isso, devem ser aprovadas, com ressalvas as contas, ante a intempestividade destas, nos termos do art. 46, II, da Resolução nº
23.546/2017, de seguinte redação:
“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;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.”
Dispositivo
Ante o exposto, APROVO, COM RESSALVAS, a prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Nova Hartz/RS, referente
ao exercício de 2018.
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Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, realize o Cartório as diligências necessárias para regularização da situação do Partido Político, nos termos da
presente sentença, e, após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Sapiranga, 27 de novembro de 2019
FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 107/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 60-13.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS
PROCEDÊNCIA: Nova Hartz
JUIZ ELEITORAL: FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) VINICIUS POLANCZYK-OAB 56956)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS FELIPE GONÇALVES SAEZ (ADV(S) VINICIUS POLANCZYK-OAB 56956), JOSÉ LUIZ DOS REIS (ADV(S)
VINÍCIUS POLANCZYK-OAB 56956)
Vistos.
Os autos dão conta de que o PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB - do MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ – não prestou contas
eleitorais no exercício de 2018, tendo sido julgadas as contas como não prestadas, com trânsito em julgado em 13.09.2019 (fl. 02).
O PTB DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ juntou, então, declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros (fl. 04), a qual foi
autuada como regularização de contas não prestadas (fl. 03).
Publicou-se o edital para ciência das contas (fls. 16/17), sem que houvesse impugnação (fl. 18).
O parecer técnico não identificou recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada (fl. 22).
A Unidade Técnica da Justiça Eleitoral opinou pela regularização das contas apresentadas (fl. 22).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL opinou pela regularização das contas (fl. 25).
Vieram, então, os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
PASSO A DECIDIR.
Segundo os arts. 30 e 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995,
“Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.
(…)
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais
Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
§ 2º A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde ela não exista, procede à afixação
dos mesmos no Cartório Eleitoral.
Conforme a Lei, os partidos políticos devem manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas.
E tal prestação de contas deve ser feita, anualmente, à Justiça Eleitoral, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
Ainda, conforme o art. 28 da Resolução nº 23.546/2017,
“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30
de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§ 1º Os TREs farão publicar até o fim do mês de fevereiro de cada ano a relação dos juízos competentes para o recebimento das contas dos
órgãos municipais e zonais.
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o
partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.”
Dispõe o art. 28, então, que a prestação de contas deve ser feita de acordo com modelo disponível na página do TSE na internet.
E, ao não prestar as contas, incide o disposto no art. 42 da Resolução nº 23.571, de 29.05.2018, e no art. 48 da Resolução nº 23.546/2017, de
seguinte redação:
“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.
Parágrafo único. A desaprovação das contas partidárias apresentadas à Justiça Eleitoral não enseja a suspensão de que trata este artigo.
(…)
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
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§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal”.
Isto é, no caso de ausência de prestação de contas, (i.) deverá ser suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou
municipal e (ii.) fica proibido o repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a situação do partido político.
Outrossim, uma vez transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, podem os órgãos partidos requerer a
regularização da situação de inadimplência, nos termos do art. 59 da Resolução nº 23.546/2017, de seguinte redação:
“Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que
tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver
sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores
devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.”
No caso dos autos, o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT – DO MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ não prestou contas do exercício
de 2018 até 30.04.2019, como determina a Lei, sendo julgado como não prestadas, com sentença transitada em julgado no dia 13.09.2019 (fl.
02).
Porém, prestou as contas para regularizar a situação (fls. 04/08), que, submetidas à análise da Unidade Técnica, foram consideradas regulares
(fls. 21 e 22).
Por isso, devem ser aprovadas, com ressalvas as contas, ante a intempestividade destas, nos termos do art. 46, II, da Resolução nº
23.546/2017, de seguinte redação:
“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;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.”
Por consequência, devem ser regularizadas as contas, considerando-as como prestadas, com base no art. 59 da Resolução nº 23.546/2017,
Dispositivo
Ante o exposto, APROVO, COM RESSALVAS, a prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Nova Hartz/RS, referente ao
exercício de 2018, declarando-as REGULARIZADAS, nos termos do art. 59 da Resolução nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, realize o Cartório as diligências necessárias para regularização da situação do Partido Político, nos termos da
presente sentença, e, após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Sapiranga, 27 de novembro de 2019
FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 108/2019 - 131 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-43.2019.6.21.0131
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Candidatos - 2012 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sapiranga
JUIZ ELEITORAL: FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
CANDIDATO(S) : KELLES DE SOUZA FLOR (ADV(S) GABRIELA PILGER FISCHBORN-OAB 109701)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas da candidata a Vereadora KELLES DE SOUZA FLOR, referente às eleições municipais de 2012.
A análise técnica não identificou nenhuma das irregularidades da Resolução TSE nº 23.463/2015 e manifestou-se pela aprovação das contas
(fl. 30).
Publicado edital (fls. 31/32), não houve impugnação (fl. 33).
O parecer conclusivo da unidade técnica da Justiça Eleitoral opinou pela regularização das contas prestadas (fl. 38).
O MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas (fl. 42).
É O RELATÓRIO.
PASSO A DECIDIR.
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Na forma dos artigos 28, incisos I e II, e 29 da Lei nº 9.504/97,
“Art. 28. A prestação de contas será feita:
I - no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral;
II - no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do Anexo desta Lei.
(…)
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições
proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão:
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
II - resumir as informações contidas na prestação de contas, de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas; (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
III - encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos
e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte;
IV - havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas, referente aos 2 (dois) turnos, até o vigésimo dia posterior à sua realização
(…)
§ 2º A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar. ”
Assim, a prestação de contas consiste em um procedimento de caráter administrativo, por meio do qual os candidatos apresentam à Justiça
Eleitoral os valores arrecadados em campanha e demonstram onde tais recursos foram empregados.
Tal prestação de contas deve ser feita até o 30º dia posterior à realização das eleições, ou, em caso de segundo turno, até o 20º dia posterior a
este ato, sendo que, no caso de inobservância do prazo para candidato eleito, opera-se um efeito impeditivo à diplomação dos eleitos,
enquanto perdurar.
Já no caso de não apresentação das contas por candidato que não for eleito, opera-se o efeito impeditivo de obtenção de certidão de quitação
eleitoral, nos termos do art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97 e das resoluções editadas pelo TSE, sendo que, no caso concreto, incide o art. 53 da
Resolução nº 23.376/2012, de seguinte redação:
“Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do
ano em que se realizarem as eleições.
(...)
§ 7o A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o
atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter
definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.
(...)
Art. 53. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas.
II – ao partido político, em relação às suas próprias contas e às contas do comitê financeiro que a ele estiver vinculado, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 51 desta resolução.”
No caso dos autos, a candidata KELLES DE SOUZA FLOR não prestou as contas para as eleições de 2012 no prazo, somente o fazendo em
27.09.2019 (fl. 02), o que lhe impede o direito à obtenção de certidão de quitação eleitoral (fl. 29).
Todavia, realizada a análise técnica, não foi identificada nenhuma das irregularidades do art. 24 da Lei nº 9.504/97 (fontes vedadas, de origem
não identificada ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do fundo partidário), concluindo pela aprovação das contas (fls. 30 e 38).
E nesse sentido opinou o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL pela aprovação das contas, com ressalva, em razão da intempestividade
destas.
De fato, segundo o art. 30 da Lei nº 9.504/97,
“Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo: (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação
expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas.”
Assim, assiste razão ao MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, sendo o caso de aprovação das contas, com ressalvas, em razão da
intempestividade não comprometer a regularidade.
Dispositivo
Pelo exposto, APROVO, COM RESSALVAS, AS CONTAS da candidata KELLES DE SOUZA FLOR, relativas às eleições municipais de 2012.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, realize o Cartório as diligências necessárias para regularização da situação da candidata, nos termos da presente
sentença, e, após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Sapiranga, 27 de novembro de 2019
FELIPE SÓ DOS SANTOS LUMERTZ
Juiz Eleitoral da 131ª ZE
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135ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 28/2019 - 135ª ZE/RS
PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação.
A Excelentíssima Senhora Fabiane Borges Saraiva, MMª. Juíza Eleitoral Substituta desta 135ª 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 Av. Nossa Senhora
Medianeira, nº 2053, em Santa Maria, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral da 135ª Zona, aos interessados, Listagem de Eliminação
de Documentos nº 0184823, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento nº 0185007, referente ao
Processo Administrativo Eletrônico – SEI nº 0008870-21.2019.6.21.8135 do TRE, se não houver oposição, a 135ª Zona Eleitoral eliminará os
documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração. Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o
desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de
legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação Documental. PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias contados da
publicação. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juiza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente
Edital, no DEJERS. Santa Maria, 28 de novembro de 2019. Eu, Vinícius Santos Teixeira, Chefe do Cartório da 135ª Zona Eleitoral, preparei e
conferi. Fabiane Borges Saraiva, Juíza Eleitoral Substituta da 135ª Zona.

138ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 336/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-62.2019.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Paraí
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ILDO BORDIGNON-OAB 34018)
RESPONSÁVEL(S) : VITALINO TREVIZAN E GILBERTO ZANOTTO (ADV(S) ILDO BORDIGNON-OAB 34018)
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista do município de Paraí, exercício financeiro de 2018,
apresentada de acordo com o art. 34 da Lei n. 9.096/95 e o disposto na Resolução TSE n. 23.546/17 (disciplinadora da prestação de contas
anual).
A demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial foram publicados, nos termos do art. 31 da Res. TSE n. 23.546/17. Não
houve apresentação de impugnações e/ou pedido de abertura de investigações, consoante certidão de fl. 59.
A unidade técnica apresentou o exame das contas (fls. 66-68).
O partido político foi intimado e manifestou-se (fls. 72-75).
A unidade técnica manifestou-se pela desaprovação das contas (fls. 76-78).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas do Partido Político (fl. 81, frente e verso).
O partido político foi intimado e manifestou-se (fls. 86-113).
O partido político foi novamente intimado e manifestou-se (fls. 119-121).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os Partidos Políticos devem apresentar anualmente sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão competente
da Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95), requisito observado pela agremiação partidária.
A unidade técnica manifestou-se pela desaprovação das contas e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido, tendo em
vista que foram identificadas irregularidades que comprometeram a confiabilidade das contas.
Observou-se a existência de irregularidades, tendo em vista que o partido político não comprovou a aplicação mínima de 5% de recursos do
Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, conforme determina o
art. 44, V da Lei n. 9.096/1995. Além disso, o partido político, nos termos do art. 44, §5º da Lei n. 9.096/95, não havia transferido o saldo para
conta bancária específica (inc. IV, do art. 6º, da Res. TSE n. 23.456/17).
Ocorre que, após a manifestação do partido político acerca do parecer conclusivo da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, foi
determinado que o partido político providenciasse a abertura de conta específica, consoante previsto no art. 6º da Res. TSE n. 23.546/17,
destinando no mínimo 5% (cinco por cento) do valor recebido, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, consoante previsto no art.
44, V, §5º e seguintes.
O partido político atendeu à determinação judicial e manifestou-se apresentando documentos comprobatórios referentes à abertura da conta
bancária específica (fls. 115-116). Dessa forma, a agremiação partidária sanou a irregularidade apontada.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n. 23.546/17, JULGO APROVADAS as contas prestadas pelo
Partido Democrático Trabalhista do município de Paraí, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Casca, 29 de novembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE

DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 02 de Dezembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 224, Página: 20

NOTA DE EXPEDIENTE N. 337/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 96-05.2017.6.21.0138
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - 289 DO CE - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vanini
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : GENÉZIO DIDÓ (ADV(S) CÁSSION ABATTI-OAB 97.367)
Vistos.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia com proposta de suspensão condicional do processo (fls. 02-07) contra Genézio Didó,
inscrição eleitoral n. 016820790477, filho de Joldir Didó e Ines Cassol Didó, nascido em 14-10-1966, pela prática do crime previsto no art. 289,
do Código Eleitoral.
O réu aceitou as condições da proposta da suspensão condicional do processo (fls. 25-26): comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo,
trimestralmente, para informar ou justificar suas atividades; e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo nacional parcelado em 04
(quatro) vezes de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
Decorrido o prazo estipulado com o integral cumprimento das condições impostas (fls. 31-32 e 41), o representante do Ministério Público
Eleitoral requereu a extinção da punibilidade do réu (fl. 45).
Presentes os pressupostos legais, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95, acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral e
declaro extinta a punibilidade do réu GENÉZIO DIDÓ, relativamente ao presente caso.
Finalizadas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 29 de novembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE
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Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
135ª ZONA ELEITORAL DE SANTA MARIA-RS
Código de
Classificação

Assunto/Documento

Datas-limite*

Observação/
Justificativa

Quantidade

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa

2014

Prazo expirado R09

534

6000-7.04

Cadernos de folha de votação

2010

Prazo expirado R22

101

6000-7.01

Comunicação recebida sobre falecimento/conscrito/condenação criminal/interdição
civil

2007 a 2013

Prazo expirado R04

192

6000-7.04

Comprovante de comparecimento (destacado da folha de votação)

2018

Prazo expirado R17

45.949

6000-1.02

Documento referente a postagem de correspondência

2017

Prazo expirado R12

79

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais (PETEs)

2014

Prazo expirado R09

499

6000-7.01

Requerimento de alistamento eleitoral (RAEs)

2014

Prazo expirado R09

499

6000-7.01

Requerimentos de justificativa eleitorais, submetidos à análise do juízo e
indeferidos

2014

Prazo expirado R09

48

6000-2

Termo de Responsabilidade Anual de Bens Patrimoniais

2013

Prazo expirado R12

1

6000-2

Termo de Transferência Interna de Bem Patrimonial

2013 a 2017

Prazo expirado R12

33

*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

Santa Maria, 26 de novembro de 2019.

Vinícius Teixeira,
Chefe de Cartório.

