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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Acórdãos
PROCESSO 0602571-71.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602571-71.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA SENADOR, DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA, JOAO CARLOS
CAMARGO, EVERLEI RANGEL MARTINS, MARCIA ELIZA LUCAS FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) REQUERENTE: TANIA REGINA MACIEL ANTUNES RS077901 Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. SENADOR E SUPLENTES. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES 2018.
FALHAS SANADAS. PARECER TÉCNICO E MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEIS. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.553/17. APROVAÇÃO.
Sanadas as falhas apontadas pelo órgão técnico. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros em conformidade com a legislação de
regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas, com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO:
Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.

Pautas
PROCESSO 0603042-87.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0603042-87.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 TONY DE SIQUEIRA SECHI DEPUTADO FEDERAL, TONY DE SIQUEIRA SECHI Advogados
do(a) REQUERENTE: VANIR DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374 Advogados do(a) REQUERENTE: VANIR
DE MATTOS - RS32692, LUCIANO MANINI NEUMANN - RS082374
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 21/01/2020, às 18:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA P N. 325, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE
Art. 1.º Dispensar, a pedido, a servidora Marcia Angelita Coelho, Técnica Judiciária, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste
Tribunal, da Função de Chefe de Cartório (FC-6) da 002ª Zona Eleitoral – Porto Alegre/RS, a partir 19-12-2019.
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Art. 2.º Dispensar o servidor Roque Degrazia Neto, Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da Função
Comissionada de Assistente I (FC-1) da 002ª Zona Eleitoral – Porto Alegre/RS, e designá-lo para a Função Comissionada de Chefe de Cartório
(FC-6) da 002ª Zona Eleitoral – Porto Alegre/RS, a partir 19-12-2019.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA P N. 324, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE,
Art. 1.º Designar o servidor Renato Reinoldo Boelter, Analista Judiciário, Área Administrativa, para a Função Comissionada de Assistente III
(FC-3) da Presidência, destinada ao desenvolvimento dos Projetos relacionados ao Edifício Assis Brasil, no período de 07-1-2020 a 30-6-2020.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 322/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR
UNITÁRIO

Josemar dos Santos Riesgo, Diretor-Geral 1,5
do TRE/RS (CJ-4)

R$ 665,00

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

R$ 997,50

R$ 956,14

-R$ 41,36

DESTINO:

Canela-RS

DESLOCAMENTO:

19 a 20-12-2019

MOTIVO:

Participar do lançamento da Campanha "A importância do recadastramento biométrico Eleições 2020"., a realizar-se no dia 19-12-2019. Proc.: 0009341-54.2019.6.21.8000.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul

Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 16-12-2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.

Atos da Corregedoria
Decisão Monocrática
PROCESSO 0600858-27.2019.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: MAIKEL HENRIQUE PARANHOS DA SILVA
INTERESSADO: 162ª ZONA ELEITORAL - SANTA CRUZ DO SUL/RS
DECISÃO
Analisando a documentação recebida, verifico que a 162ª Zona Eleitoral publicou Edital dando ciência da Coincidência 2DRS1902693001, bem
como diligenciou junto à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS.
A documentação acostada demonstra a permanência da suspensão dos direitos políticos, não apresentando indicativo de extinção da referida
punibilidade.
Assim, pelo que estabelece o art. 41, §2, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pelo cancelamento da inscrição n. 121179760418, em
nome de MAIKEL HENRIQUE PARANHOS DA SILVA, em face da suspensão dos seus direitos políticos.
Por fim, publique-se, com subsequente arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.
Porto Alegre, 10 de dezembro de 2019.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.
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Atos da Secretaria
Despachos
PROCESSO 0600870-41.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600870-41.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB, EDSON MARCOS MACHADO CANABARRO, HUMBERTO SETEMBRINO
CORREA CARVALHO
Advogado do(a) INTERESSADO: HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO - RS006877
INTIMAÇÃO Em cumprimento aos termos do artigo 2º da Portaria P TRE-RS nº 308/19, foi realizada a digitalização do processo de Prestação
de Contas nº 120-30.2015.6.21.0000, transitado em julgado na data de 04.05.18, o qual tramitava, até então, mediante autos físicos (papel),
em face do que ficam as partes e procuradores formalmente intimados: I - da alteração do número único do processo, o qual passará a
tramitar, no Processo Judicial Eletrônico - Pje, sob o nº 0600870-41.2019.6.21.0000; II - de que os procuradores constituídos nos autos do
processo de Prestação de Contas nº 120-30.2015.6.21.0000 deverão efetuar o cadastramento no âmbito do Sistema Pje, haja vista que,
doravante, todas as comunicações relacionadas aos autos eletrônicos serão realizadas via Sistema, nos termos do que preceitua a Portaria
TRE-RS P nº 223/2019; III - de que as partes, através de seus procuradores, deverão verificar a conformidade e adequação dos documentos
juntados no processo PJe nº 0600870-41.2019.6.21.0000, no prazo de 10 (dez) dias, quando poderão suscitar e apontar eventual(is)
desconformidade(s) ou inconsistência(s) no que respeita ao comparativo entre os autos físicos e os autos eletrônicos. DOU FÉ. Porto Alegre,
16 de dezembro de 2019. ADERSON ARPINI CAMARA, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, CORIP - SJ.
PROCESSO 0600871-26.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600871-26.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
INTERESSADO: MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI
Advogados do(a) INTERESSADO: ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS - RS38343, JULYANA VAZ PINTO - RS80238
INTIMAÇÃO Em cumprimento aos termos do artigo 2º da Portaria P TRE-RS nº 308/19, foi realizada a digitalização do processo de Prestação
de Contas nº 1856-20.2014.6.21.0000, o qual tramitava, até então, mediante autos físicos (papel), em face do que ficam as partes e
procuradores formalmente intimados:
I - da alteração do número único do processo, o qual passará a tramitar, no Processo Judicial Eletrônico - Pje, sob o nº 060087126.2019.6.21.0000;
II - de que os procuradores constituídos nos autos do processo de Prestação de Contas nº 1856-20.2014.6.21.0000 deverão efetuar o
cadastramento no âmbito do Sistema Pje, haja vista que, doravante, todas as comunicações relacionadas aos autos eletrônicos serão
realizadas via Sistema, nos termos do que preceitua a Portaria TRE-RS P nº 223/2019;
III - de que as partes, através de seus procuradores, deverão verificar a conformidade e adequação dos documentos juntados no processo PJe
nº 0600871-26.2019.6.21.0000, no prazo de 10 (dez) dias, quando poderão suscitar e apontar eventual(is) desconformidade(s) ou
inconsistência(s) no que respeita ao comparativo entre os autos físicos e os autos eletrônicos.
DOU FÉ. Porto Alegre, 16 de dezembro de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, CORIP - SJ.
PROCESSO 0600872-11.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600872-11.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, JOSE PAULO DORNELLES CAIROLI, EDUARDO RAFAEL VIERA OLIVERA,
JOAO BATISTA PORTELLA PEREIRA Advogados do(a) INTERESSADO: NELCIR REIMUNDO TESSARO - RS22562, RODRIGO
CARVALHO NEVES - RS072085
INITIMAÇÃO Em cumprimento aos termos do artigo 2º da Portaria P TRE-RS nº 308/19, foi realizada a digitalização do processo de Prestação
de Contas nº 37-43.2017.6.21.0000 o qual tramitava, até então, mediante autos físicos (papel), em face do que ficam as partes e procuradores
formalmente intimados: I - da alteração do número único do processo, o qual passará a tramitar, no Processo Judicial Eletrônico - Pje, sob o nº
0600872-11.2019.6.21.0000; II - de que os procuradores constituídos nos autos do processo de Prestação de Contas nº 37-43.2017.6.21.0000
deverão efetuar o cadastramento no âmbito do Sistema Pje, haja vista que, doravante, todas as comunicações relacionadas aos autos
eletrônicos serão realizadas via Sistema, nos termos do que preceitua a Portaria TRE-RS P nº 223/2019; III - de que as partes, através de seus
procuradores, deverão verificar a conformidade e adequação dos documentos juntados no processo PJe nº 0600872-11.2019.6.21.0000, no
prazo de 10 (dez) dias, quando poderão suscitar e apontar eventual(is) desconformidade(s) ou inconsistência(s) no que respeita ao
comparativo entre os autos físicos e os autos eletrônicos. DOU FÉ. Porto Alegre, 16 de dezembro de 2019. ADERSON ARPINI CAMARA,
Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, CORIP - SJ.
PROCESSO 0600880-85.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600880-85.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
EXEQUENTE: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - 4ª REGIÃO
EXECUTADO: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Advogados do(a) EXECUTADO: FATIMA CRISTINA MACHADO - RS44358, JANAINA DA ROSA - RS096748, ODILA CAPITANI DA SILVA RS18544
INTIMAÇÃO
Em cumprimento aos termos do artigo 2º da Portaria P TRE-RS nº 308/19, foi realizada a digitalização do processo de Prestação de Contas nº
81-62.2017.6.21.0000, o qual tramitava, até então, mediante autos físicos (papel), em face do que ficam as partes e procuradores formalmente
intimados:
I - da alteração do número único do processo, o qual passará a tramitar, no Processo Judicial Eletrônico - Pje, sob o nº 060088085.2019.6.21.0000;
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II - de que os procuradores constituídos nos autos do processo de Prestação de Contas nº 81-62.2017.6.21.0000 deverão efetuar o
cadastramento no âmbito do Sistema Pje, haja vista que, doravante, todas as comunicações relacionadas aos autos eletrônicos serão
realizadas via Sistema, nos termos do que preceitua a Portaria TRE-RS P nº 223/2019;
III - de que as partes, através de seus procuradores, deverão verificar a conformidade e adequação dos documentos juntados no processo PJe
nº 0600880-85.2019.6.21.0000, no prazo de 10 (dez) dias, quando poderão suscitar e apontar eventual(is) desconformidade(s) ou
inconsistência(s) no que respeita ao comparativo entre os autos físicos e os autos eletrônicos.
DOU FÉ.
Porto Alegre, 16 de dezembro de 2019.
ADERSON ARPINI CAMARA,
CORIP - SJ.
PROCESSO 0600884-25.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600884-25.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
EXEQUENTE: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - 4ª REGIÃO
EXECUTADO: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Advogados do(a) EXECUTADO: FATIMA CRISTINA MACHADO - RS44358, JANAINA DA ROSA - RS096748, ODILA CAPITANI DA SILVA RS18544
INITIMAÇÃO
Em cumprimento aos termos do artigo 2º da Portaria P TRE-RS nº 308/19, foi realizada a digitalização do processo de Prestação de Contas nº
97-50.2016.6.21.0000 o qual tramitava, até então, mediante autos físicos (papel), em face do que ficam as partes e procuradores formalmente
intimados:
I - da alteração do número único do processo, o qual passará a tramitar, no Processo Judicial Eletrônico - Pje, sob o nº 060088425.2019.6.21.0000;
II - de que os procuradores constituídos nos autos do processo de Prestação de Contas nº 97-50.2016.6.21.0000 deverão efetuar o
cadastramento no âmbito do Sistema Pje, haja vista que, doravante, todas as comunicações relacionadas aos autos eletrônicos serão
realizadas via Sistema, nos termos do que preceitua a Portaria TRE-RS P nº 223/2019;
III - de que as partes, através de seus procuradores, deverão verificar a conformidade e adequação dos documentos juntados no processo PJe
nº 0600884-25.2019.6.21.0000, no prazo de 10 (dez) dias, quando poderão suscitar e apontar eventual(is) desconformidade(s) ou
inconsistência(s) no que respeita ao comparativo entre os autos físicos e os autos eletrônicos.
DOU FÉ. Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019.
ADERSON ARPINI CÂMARA,
CORIP - SJ.

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 319/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
VALOR
DE DIÁRIAS UNITÁRIO

ADICIONAL

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Ana Cristina Montenegro Moretti, 1,5
Chefe
da
Seção
de
Regularização
do
Cadastro
Eleitoral (FC-6)

R$ 420,00

Ida:
R$ 966,00
R$
168,00;
Retorno:
R$
168,00

-R$ 62,04

R$ 903,96

Gustavo Lacerda de Souza, 1,5
Técnico Judiciário, removido do
TRE-MG

R$ 420,00

Ida:
R$ 966,00
R$
168,00;
Retorno:
R$
168,00

-R$ 62,04

R$ 903,96

-R$ 124,08

R$ 1.807,92

TOTAL:

R$ 1.932,00

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Curitiba-PR
17 a 18-12-2019
Visita técnica à Central de Atendimento ao Eleitor e às unidades responsáveis pelo
MOTIVO:
cadastro eleitoral no TRE-PR, de 17 a 18-12-2019. Proc.: 0009109-42.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 16-12-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
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ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 320/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO

ADICIONAL¹

Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do
TRE/RS

1,5

R$ 700,00

Ida: Retorno:-

R$ 1,050,00

Desembargador André Luiz Planella Villarinho,VicePresidente e Corregedor Regional Eleitoral do TRE/
RS

1,5

R$ 700,00

Ida: Retorno:

R$ 1.050,00

TOTAL:

VALOR TOTAL

R$ 2.100,00

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Canela-RS
19 a 20-12-2019
Participação no lançamento da campanha "A importância do recadastramento
biométrico - Eleições 2020". a realizar-se no dia 19-12-2019. Proc.: 000934154.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
Grande do Sul

MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 16-12-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 321/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR
UNITÁRIO

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

Ana Gabriela de Almeida Veiga, Secretária 1,5
da Corregedoria Regional Eleitoral (CJ-3)

R$ 560,00

R$ 840,00

-R$ 41,36

R$ 798,64

Cleber da Silva Moreira, Assessor II da 1,5
Assessoria de Comunicação Social (CJ-2)

R$ 560,00

R$ 840,00

-R$ 41,36

R$ 798,64

Daniel Wobeto, Secretário de Tecnologia da 1,5
Informação (CJ-3)

R$ 560,00

R$ 840,00

-R$ 41,36

R$ 798,64

João Marcelo Longhi Malheiro da Graça, 1,5
Assessor-Chefe
da
Assessoria
da
Presidência (CJ-2)

R$ 560,00

R$ 840,00

-R$ 41,36

R$ 798,64

José Luiz Silva Bratkowski, Assistente IV da 1,5
Assessoria da Presidência (FC-4)

R$ 560,00

R$ 840,00

-R$ 41,36

R$ 798,64

Luciana Arenhart Santos, Assistente VI da 1,5
Assessoria de Comunicação Social (FC-6)

R$ 560,00

R$ 840,00

-R$ 41,36

R$ 798,64

Rogerio da Silva de Vargas, Secretário 1,5
Judiciário (CJ-3)

R$ 560,00

R$ 840,00

-R$ 41,36

R$ 798,64

Vital Cappellari Corrent,
Administração (CJ-3)

R$ 560,00

R$ 840,00

-R$ 41,36

R$ 798,64

R$ 6.720,00

-R$ 330,88

R$ 6.389,12

TOTAL:

Secretário

de 1,5

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Canela-RS
19 a 20-12-2019
Participação do lançamento da Campanha "A importância do recadastramento biométrico MOTIVO:
Eleições 2020"., a realizar-se no dia 19-12-2019. Proc.: 0009341-54.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
O número de dias úteis referentes às diárias pagas ao servidor José Luiz Silva Bratkowski será descontado do pagamento do benefício auxíliotransporte.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 16-12-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
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ZONAS ELEITORAIS

3ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 119/2019 - 3 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-63.2019.6.21.0003
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 PROCEDÊNCIA: Gaurama
JUIZ ELEITORAL: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO ANTONIO DALLAGNOL-OAB 90.344)
RESPONSÁVEL(S) : JOEL ALBERTON E WILMAR ANTÔNIO COLLING (ADV(S) JOÃO ANTONIO DALLAGNOL-OAB 90.344)
Vistos,
1. Intime-se o órgão partidário e responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
2. Após, dê-se vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias.
3. Após, voltem conclusos.
Gaurama, 16 de dezembro de 2019
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 003ª ZE

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 116/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-07.2019.6.21.0005
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: DIOGO BONONI FREITAS
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) AIRTON PACHECO DO AMARAL-OAB 5090)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON PACHECO DO AMARAL E CARLOS OSÓRIO SEVERO MACEDO
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de omissão de prestação de contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do município de Alegrete/RS, referente ao
exercício de 2018, nos termos do artigo 32, caput, da Lei n. 9.096/95, e do artigo 28, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017.
O partido peticionou para requerer o prazo de 15 (quinze) dias para entrega da prestação de contas (folha 2).
Na folha 6, foi certificado acerca da não prestação das contas relativas ao exercício financeiro de 2018, da notificação do órgão partidário para
apresentar as contas (folha 7) e da notificação dos responsáveis para ciência acerca da omissão (folhas 8/9).
Juntada a certidão de composição do órgão partidário (folha 10), foi determinado o aguardo do prazo de 15 (quinze) para o prosseguimento do
feito (folha 11).
Decorrido o prazo sem manifestação do partido (folha 13v), restou determinada a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo
Partidário e o prosseguimento do feito nos termos do artigo 30, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Em atendimento ao despacho da folha 11, certificou-se sobre a emissão de recibos de doação, o registro de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário e os extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral (folha 16). Foi certificado ainda que, em razão da não
verificação de extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral, referentes ao Movimento Democrático Brasileiro, foi autuado
expediente protocolado sob o n. 5.694/2019. Por fim, foi certificado que nesse expediente foram recebidos arquivos do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul e da Caixa Econômica Federal, nos quais é possível analisar o extrato bancário e a origem de parte dos créditos recebidos pela
agremiação.
No despacho da folha 20, foi determinada a juntada dos arquivos recebidos e a expedição de ofícios às instituições financeiras para solicitação
de extratos bancários. Os documentos foram inseridos nas folhas 21/56, folhas 62/66 e folha 72, respectivamente.
Em cumprimento ao despacho da folha 73, a Análise Técnica juntou Informação (folhas 74/76).
Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, o órgão ministerial opinou pelo julgamento de não prestação das contas (folha 78).
Notificados o partido e o responsável Airton Pachedo do Amaral para se manifestarem acerca dos documentos e informações juntados, sob
pena de revelia (folhas 81/82 e 86), o partido peticionou e juntou documentos nas folhas 87/97.
No despacho da folha 103, foram esclarecidos alguns pontos referentes aos documentos juntados e indeferido o requerimento de prazo.
Notificado o responsável Carlos Osório Severo Macedo para se manifestar acerca dos documentos e informações juntados, sob pena de
revelia (folhas 106/107), o prazo dos responsáveis decorreu sem manifestação (folha 108).
É o relatório. Decido.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
Dispõe o artigo 28 da Resolução TSE n. 23.546/2017 que os diretórios municipais dos partidos políticos devem apresentar ao Juízo Eleitoral
competente a prestação de contas anual até o dia 30 de abril do ano subsequente.
Conforme certidão de composição do órgão partidário juntada na folha 10, o Movimento Democrático Brasileiro estava vigente durante o
exercício financeiro de 2018, razão pela qual deveria ter apresentado as contas até o dia 30/04/2019.
Regularmente notificados o partido para prestar contas e os responsáveis durante o exercício financeiro de 2018 para ciência acerca da
omissão (folha 7, 8 e 9), o partido limitou-se a requerer prazo (folha 2). Decorrido o prazo solicitado, as contas não foram apresentadas, o que
impossibilita a aferição de sua regularidade.
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Determinada a notificação do partido e dos responsáveis para se manifestarem acerca dos documentos e informações juntados aos autos, sob
pena de revelia, os responsáveis não se manifestaram e o partido peticionou e juntou documentos (folhas 87/97).
Em razão da ausência de manifestação dos responsáveis, deve ser decretada revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.
Quanto à petição juntada nas folhas 87/97, a agremiação novamente requer prazo e alega que a prestação de contas não foi entregue em
razão da dificuldade na identificação dos depositantes e da morosidade do contador (folhas 87/88). O partido ainda impugnou os documentos
enviados pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul e pela Caixa Econômica Federal, pois não fornecem os dados de todos os depositários,
e juntou documentos a fim de comprovar a identificação da origem das receitas (folhas 89/97).
Conforme já esclarecido na decisão de folha 103, os documentos juntados não são suficientes para identificação da origem dos recursos
recebidos, pois estão em desacordo com os artigos 7º e 8º, §2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Isto posto, passo à apreciação dos documentos juntados pela Análise Técnica (folhas 16 e 74/76).
Na folha 16, foi certificado que, em consulta aos dados disponibilizados por meio do Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, não foi
verificada a emissão de recibos de doação, nem o registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário pelos Diretórios
Nacional e Estadual do Movimento Democrático Brasileiro ao Órgão Municipal de Alegrete/RS, referentes ao exercício financeiro de 2018.
Com relação aos extratos bancários, a Análise Técnica juntou Informação (folhas 74/76). Observou-se que o partido movimentou recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2018, por meio das contas bancárias n. 06.852.609.0-6, agência 0110, do Banco do Estado do Rio
Grando do Sul (folhas 21/49 e 63/66), e n. 3614-4, agência 455, da Caixa Econômica Federal (folhas 50/56 e 72), nas quais houve ingresso de
recursos financeiros no valor total de R$ 38.138,50 e R$ 687,00, respectivamente.
Desses montantes, a Análise Técnica apontou que R$ 4.408,90 (item 1.1.1) e R$ 654,00 (item 1.2.1) são considerados de origem não
identificada, pois recebidos sem identificação do CPF ou CNPJ do doador/contribuinte, em desacordo com os artigos 7º e 8º, §2º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto ao valor de R$ 230,00 (item 1.1.2) considero como recurso de origem não identificada, em razão de ter sido depositado por meio do
CNPJ do próprio partido (CNPJ n. 03.733.373/0001-60) e não permitir a identificação do doador originário.
No que se refere ao total de R$ 537,60 (item 1.1.3), julgo oriundo de fontes vedadas, pois os contribuintes/doadores se enquadram na vedação
prevista no artigo 12 da Resolução TSE n. 23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
[...]
IV - autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre
nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político [...].
Assim, verifica-se que as contribuições recebidas pelo partido no exercício financeiro de 2018, realizadas pelos doadores/contribuintes
elencados na planilha de folha 75v/76, constituem receitas oriundas de fontes vedadas, no valor total de R$ 537,60, uma vez que foram
efetuadas quando as pessoas físicas exerciam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público
temporário, já excluídos os filiados a partido político.
Dessa forma, verifica-se que o total de valores recebidos irregularmente pelo partido no exercício financeiro de 2018 é de R$ 5.830,50, os
quais devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme artigo 14, caput e §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Quanto às sanções para os órgãos partidários que não apresentaram as contas partidárias, o artigo 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017,
assim dispõe:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal. (Grifei).
No entanto, nos autos da ADI n. 6032, foi proferida a seguinte decisão de julgamento, em 05/12/2019:
[...] julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da
Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando
qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal
seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade
somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme
o art. 28 da Lei 9.096/1995, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Cármen Lúcia, que julgavam
improcedente a ação, e o Ministro Roberto Barroso, que, na parte conhecida, também julgava-a improcedente. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 05.12.2019.
Em razão disso, deixo de aplicar a pena de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário municipal. Após o trânsito em julgado, em
consonância com o julgamento da ADI n. 6032, o artigo 48, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e o artigo 28 da Lei 9.096/1995, os autos
devem ser remetidos ao Ministério Público Eleitoral para as providências que entender cabíveis.
Dessa forma, nos termos do artigo 46, IV, a, da Resolução TSE n. 23.546/2017, as contas devem ser julgadas não prestadas, com a
determinação da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido
político, e de recolhimento da importância apontada como irregular ao Tesouro Nacional.
III – DISPOSITIVO:
Pelo exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas anuais do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do município de Alegrete,
referentes ao exercício de 2018, nos termos do artigo 46, IV, a, da Resolução TSE n. 23.546/2017, e determino:
a) a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político, conforme
artigo 48 da Resolução TSE n. 23.546/2017 e
b) o recolhimento do valor total de R$ 5.830,50 (cinco mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional, atualizado na
forma do artigo 60, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Decreto a revelia dos responsáveis Aiton Pacheco do Amaral e Carlos Osório Severo Macedo.
Publique-se. Registre-se.
Tendo em vista que os responsáveis foram declarados revéis, o prazo para recurso fluirá, independente de intimação, a partir da publicação da
sentença no DEJERS, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil.
Intime-se o partido pelo DEJERS.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
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Com o trânsito em julgado:
a) registre-se no Sistema de Informação de Contas - SICO;
b) comuniquem-se os órgãos nacional e estadual do partido;
c) remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para as providências que entender cabíveis, conforme a julgamento da ADI n. 6032, o
artigo 48, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e o artigo 28 da Lei 9.096/1995;]
d) intime-se o partido, pelo DEJERS, para recolhimento do valor de R$ 5.830,50 (cinco mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos) ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o qual não incidirão atualização monetária e juros moratórios (artigo 60, §1º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017), se o pagamento ocorrer no prazo estipulado, ou para que requeira o parcelamento do valor devido, sob pena
de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), conforme artigo 60, I, b, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após, arquivem-se com baixa.
D.L.
Alegrete, 17 de dezembro de 2019
DIOGO BONONI FREITAS
Juiz Eleitoral da 005ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-73.2019.6.21.0005
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUIZ ELEITORAL: DIOGO BONONI FREITAS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ARILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA-OAB 54997)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON LUIS TAVARES ALVARENGA E CLAUDIOMIRO DA SILVA ROCHA (ADV(S) ARILDO GONÇALVES DE
OLIVEIRA-OAB 54997), CLÁUDIO LUIS PEREIRA MARQUIORI
Vistos.
Defiro o prazo de 15 (quinze) dias, conforme solicitado, para manifestação e juntada de documentos.
Intimem-se pelo DEJERS.
D.L.
Alegrete, 17 de dezembro de 2019
DIOGO BONONI FREITAS
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 254/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-49.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS NEIRON TEIXEIRA VIEGAS, LUCAS KOLLER STEINDORFF E GLAUBER SANTOS SILVA (ADV(S) GLAUBER
SANTOS SILVA-OAB 91747)
Vistos.
Recebo o petitório de fl. 87; intempestivamente apresentado.
Defiro a dilação de prazo postulada.
Intime-se pelo DEJERS.
Dil.
Cachoeira do Sul, 13 de dezembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 255/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-12.2019.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CERRO BRANCO
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ MARCIRIO OLIVEIRA E MOACIR RODRIGUES (ADV(S) EDISON ANDRÉ RABUSKE-OAB 41497), GILBERTO
JOSE SPIER VARGAS E WILSON VALERIO DA ROSA LOPES
Vistos.
Em face da certidão de fl. 45v, verifico que o responsável Gilberto José Spier Vargas foi devidamente intimado para regularizar a
sua representação processual nos autos, permanecendo, entretanto, inerte. Assim, em face da omissão do responsável em constituir
validamente procurador nos autos, decreto sua revelia, recebendo o feito no estado em que se encontra. Frise-se, por oportuno, que a parte
revel perde o direito de ser intimada dos atos processuais, bastando a publicação de nota de expediente destinada à intimação das demais
partes representadas por advogado.
Intime-se pelo DEJERS.

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

Porto Alegre, Quarta-feira, 18 de Dezembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 236, Página: 10

Após, considerando que já cumpridas todas as diligências de ordem regulatória da representação processual, levanto a suspensão do feito e
determino o seu prosseguimento.
Para tanto, em face da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 22), determino cumpra-se,
sucessivamente:
I – publique-se edital no DEJERS com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período;
II – junte-se aos autos os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III – colham-se e certifique-se nos autos as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV – manifeste-se o responsável pela análise técnica sobre os itens I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias; e
V – encaminhem-se os autos ao MPE, após a juntada de parecer técnico do cartório eleitoral, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias.
Dil.
Cachoeira do Sul, 13 de dezembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 256/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 119-44.2017.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO GERALDO LUZ DE SENNA E CILON DOS SANTOS NASCIMENTO (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB
91747)
Vistos.
Recebo o petitório de fls. 185-186.
Em síntese, a agremiação partidária postula o parcelamento dos demais valores arbitrados em sede decisório. Requer o parcelamento dos
valores de R$ 2.604,91 (irregularidade apurada nas contas) e R$ 2.203,18 (multa), já atualizados.
Aduz ser a efetiva intenção da agremiação partidária a de parcelar a totalidade dos valores e não apenas o quantum de R$ 19.426,89 (como
expressamente referido na petição de fls. 168-170).
Pois bem, apresentado requerimento, subscrito por advogado, informando a totalidade do importe a ser objeto de parcelamento e informada a
quantidade de parcelas a serem implementadas para recolhimento da quantia, havendo comprovação da capacidade econômica do
requerente, defiro o parcelamento postulado às fls. 185-186, fulcro no art. 5º da Resolução do TRE-RS n. 298/2017:
Art. 5º O parcelamento é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 (sessenta) meses, salvo quando o valor da
parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no caso de pessoa
jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites.
Parágrafo único. O parcelamento é garantido também aos partidos políticos em até sessenta meses, salvo se o valor da parcela ultrapassar o
limite de 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo Partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as
parcelas não ultrapassem o referido limite.
Observo que o valor de cada parcela mensal deve ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão até o mês anterior ao do pagamento, acrescido
de 1 % (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Após a realização do pagamento de cada parcela, o órgão que efetuar o seu pagamento deve encaminhar cópia do comprovante de
pagamento, mediante requerimento, para juntada aos autos da prestação de contas.
Ao cartório eleitoral para acompanhamento quanto aos prazos para pagamento das parcelas e a certificação de seu pagamento.
Friso, ainda, que a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, deve ser certificada nos autos da prestação de contas e
submetida à autoridade judicial, para decisão sobre a imediata rescisão do parcelamento e o prosseguimento da cobrança, nos termos do art.
14 da resolução referida.
Intime-se o procurador do partido, pelo DEJERS, acerca da presente decisão, assim como da emissão da GRU referente à primeira parcela
das quantias parceladas, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação.
Quanto ao parcelamento já deferido, observe-se as determinações constantes da decisão de fls. 168-170.
Dil.
Cachoeira do Sul, 13 de dezembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 257/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 14-33.2018.6.21.0010
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Art. 289 e 290 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : MARLON LEANDRO MELCHIOR (ADV(S) CRISTIANO PINTO BECKER-OAB 38791 E DEIVIS DANIEL HAESER-OAB 48672),
ALCERI JOSÉ PEREIRA DIAS, JOSÉ OLIBIO MACHADO, RIVAILSON SILISEI MACHADO E WÉLLINGTON JÚNIOR MACHADO (ADV(S)
MILTON FRAGA GAIRA-OAB 58944)
Vistos.

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

Porto Alegre, Quarta-feira, 18 de Dezembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 236, Página: 11

Cumpridas as providências determinadas à fl. 351, conforme certificado nos autos, passo a apreciar as alegações defensivas alinhavas nas
defesas de fls. 231-236 (réu Marlon Leandro Melchior) e fls. 318-322 (Alceri José Pereira Dias, José Olíbio Machado, Rivaílson Silisei Machado
e Welligton Junior Machado), para fins de prosseguimento do feito e atendimento do disposto no art. 397 do CPP.
Trata-se de denúncia oferecida pelo MPE em face de Alceri José Pereira Dias, José Olíbio Machado, Rivaílson Silisei Machado e Welligton
Junior Machado, como incursos no art. 289 do Código Eleitoral, e em face de Marlon Leandro Melchior, como incurso no art. 290 do Código
Eleitoral.
Em sede de defesa (fls. 318-322), o defensor dativo nomeado para apresentação de defesa dos réus Alceri José Pereira Dias, José Olíbio
Machado, Rivaílson Silisei Machado e Welligton Junior Machado aduziu a atipicidade das condutas imputadas aos réus e a ausência de provas
dos fatos narrados na peça de denúncia.
Refere que os elementos probatórios dos fatos imputados pertinem a declarações de terceiros que entregaram ao órgão ministerial lista de
pessoas, com nomes de pessoas que transferiram seus títulos para Cerro Branco a fim de beneficiar determinado candidato (então réu na
presente ação - Marlon Leandro Melchior). Alega não haver elemento probatório do pretenso favorecimento e que existente lastro legal para
que os denunciados requeressem a transferência de seu domicílio eleitoral. Ademais, refere não haver comprovação do animus doloso dos
agentes, haja vista não haver qualquer vínculo com o candidato a prefeito ou comprovação do benefício obtido após a eleição.
De outra banda, a defesa do réu Marlon Leandro Melchior (fls. 231-236) aduz não estarem presentes os elementos do tipo penal previsto no
art. 290 do CE. Refere que a denúncia apresentada pelo parquet é decorrente de 'denúncia' de terceiros, motivada por rivalidade política à
pessoa do réu. Alega que em nenhum momento o denunciado induziu os demais denunciados a inscreverem-se fraudulentamente.
Pois bem, do conteúdo das alegações defensivas depreende-se que não há elementos capazes de conduzir esta julgadora à antecipação do
julgamento da lide, i.e, pela absolvição de qualquer dos réus acima referidos.
As teses defensivas não revelam existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou de causa excludente da culpabilidade do
agente. Tampouco são trazidos elementos aos autos que evidenciem que o fato narrado não constitui crime. Ademais, nenhuma alegação no
sentido da existência de causa extintiva da punibilidade do agente.
A matéria defensiva trazida pelas partes denunciadas gravita em torno da (a)tipicidade do fato imputado aos réus, circunstância que
efetivamente direciona o processo à fase de instrução, com oitiva de testemunha e acusados e outros atos de natureza probatória.
Assim, INDEFIRO o pedido de absolvição sumária formulado formulado em sede de defesa pelas partes por não verificar presente nos autos
nenhuma das causas previstas nos incisos do art. 397 do CPP.
Intime-se pelo DEJERS. Em relação ao defensor dativo, intime-se pessoalmente.
Tendo em vista que as defesas não arrolaram testemunhas nas peças juntadas aos autos, em resguardo à ampla defesa, determino
intimem-se, ato contínuo, para apresentação de rol de testemunhas, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão .
Após, voltem os autos conclusos para demais providências.
Dil.
Cachoeira do Sul, 13 de dezembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 280/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 76-36.2019.6.21.0011
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São Sebastião do Caí
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT - CAPELA DE SANTANA/ RS
RESPONSÁVEL(S) : MANOEL FRANCISCO FAGUNDES FLORES E LAÉRCIO LANCELLOTTI
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas partidárias anuais do Partido dos Trabalhadores – PT do município de Capela de Santana/RS,
referente ao exercício financeiro de 2018.
O partido não apresentou as contas no prazo legal, conforme estabelece a Lei 9.096/95, em seu artigo 32.
Devidamente notificados para apresentar ou justificar a documentação referente as contas nos termos do artigo 30, I, da Resolução TSE nº
23.546/17, (fls. 08 e 18), o presente partido se manteve inerte.
Sobreveio certidão informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral e emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 21).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas (fl.24/25).
É o breve relatório.
DECIDO.
Na análise técnica das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE 23.546/2017.
Nesse sentido, o artigo 28, inciso I, Resolução 23.546/2017, determina ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira junto à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, verificou-se que o órgão partidário do Partido dos Trabalhadores – PT do município de Capela de Santana/RS, não
apresentou a prestação de contas prevista no caput do artigo 28 da Resolução supracitada.
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido dos Trabalhadores – PT do município de Capela de Santana/RS, com
fundamento nos artigos 46, inciso IV, alínea “a” e 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017, mantendo a suspensão do repasse do Fundo
Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
São Sebastião do Caí, 13 de dezembro de 2019
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CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.332/2019 15ª ZE
PROCESSO CLASSE: PC – 32-05.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2018 – Prestação de Contas – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: CARAZINHO – RS
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE CHAPADA – RS (Adv.. MARCIA ROBERTA KOOP – OAB/RS
99.551).
RESPONSÁVEIS: EGÍDIO STEFFEN e VALDES ROSA DO NASCIMENTO (Adv.. MARCIA ROBERTA KOOP – OAB/RS 99.551).
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, fica a agremiação e os responsáveis acima mencionados intimados
para realizar a quitação da Guia de Recolhimento da União, no prazo de 15 dias, conforme sentença do processo supracitado.
Andréa Ferretto Richter,
Chefe do Cartório da 15ªZE.

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-91.2018.6.21.0025
ELEIÇÕES - PARTIDO POLÍTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB 63510)
RESPONSÁVEL(S) : MANOEL NUNES MALLET E ANGELA ADRIANA JUNES PEREIRA (ADV(S) CRISTIANA BORGES CARDOSO-OAB
63510)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas eleitorais do Partido Republicano Brasileiro - PRB de Jaguarão/RS, relativas às Eleições 2018.
Constatada a omissão da apresentação das contas, informada pelo cartório, foi determinado na fl. 6 a intimação do órgão partidário seus
responsáveis para que suprissem a omissão no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 52, § 6º, IV da Res. TSE 23.553/2017.
Intimados, o prazo para regulariza da representação processual transcorreu in albis, segundo certidão de fl. 67.
Foi declarada a revelia do partido e seus responsáveis, Manoel Nunes Mallet e ângela Adriana Junes Pereira, em despacho de fl. 68, e
determinadas diligências do rito de omissão de prestação de contas. Tabém foi determinada a imediata suspensão do recebimento de recursos
do Fundo Partidário;
O cartório certificou à fl. 79 que o partido não recebeu recursos do Fundo Partidário, nem há indícios de rececimento de recursos de fonte
vedada. Outrossim, certifica, também, que não há registro de lançamento na conta bancária para o referido partido.
Foi dada vista ao Parquet, que se manifestou pelo julgamento no sentido de considerar as contas não prestadas (fl. 85-85v.)
O partido protocolou documentação relativa à prestação de contas eleitorais consoante informação de fls. 86, havendo sido juntado aos autos
a referida documentação de fls. 90 a 126.
A representação processual dos responsáveis e do partido foi regularizada.
Entretanto, como à petição faltava a assinatura original da advogada, bem como a assinatura original do contabilista, fo idado prazo de quinze
dias para que as mesmas fossem acostadas aos autos, sob pena de desconsideração do conteúdo da documentação apresentada (fl. 128).
Tendo sido publicada nota de expediente no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, o przo para as providências requeridas
transcorreu in albis, consoante certidão de fl. 132.
Em nova vista, o Ministério Público Eleitoral se manifestou novamente pela consideração das contas com não prestadas (fl. 134).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
No caso dos autos, verifico que o Partido Republicano Brasileiro - PRB do município de Jaguarão, RS não apresentou prestação de contas de
campanha relativas às Eleições 2018 no prazo previsto na resolução supracitada e, regularmente notificado, permaneceu omisso.
Isso posto, com base no artigo 77, inciso IV da Resolução TSE n. 23.553/2017, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Partido
Republicano Brasileiro do município de Jaguarão, RS, referentes à campanha das Eleições 2018, ante os fundamentos declinados.
Assim, diante da declaração de contas não prestadas, determino a imediata suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência com relação a apresentação da prestação de contas de campanha das Eleições de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se ao TSE e ao TRE/RS, bem como aos Diretórios Estadual e Nacional, acerca da suspensão do
recebimento de cotas do Fundo Partidário enquanto durar a inadimplência.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Diligências legais.
Jaguarão, 16 de dezembro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-66.2019.6.21.0025
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Órgão de Direção Partidária - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
RESPONSÁVEL(S) : ENIO AFFONSO RIGATTI E LAUMAR JORGE DE OLIVEIRA
Vistos.
Ciente.
Tendo em vista a certidão retro, determino sejam intimados o partido e responsáveis, via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande
do Sul - DEJERS, para que retirem em cartório o livro diário de 2018 em até 7 (sete) dias.
Caso o mencionado livro não seja retirado, determino seu arquivamento junto aos autos do presente processo, sem prejuízo de sua devolução
posterior.
Diligências legais.
Jaguarão, 16 de dezembro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

28ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 020/2019 - 28ª ZE/RS
O Doutor GERSON LIRA, Juiz Eleitoral da 028ª Zona de Lagoa Vermelha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Dr. Jorge Moojen, n. 301,
Centro, Lagoa Vermelha-RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n.
23.546/2017, o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram, até a presente data, a declaração de
ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
OBJETO: Publicidade do nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, referente ao exercício 2018, conforme arrolado a seguir:
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Ibiraiaras, tendo como responsáveis Eliziano Migliavacca, Julio Cesar Stella e Luiz Carlos Canevese.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, faculta a qualquer interessado a apresentação de impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Lagoa Vermelha-RS, 10 de dezembro de 2019.
Eu, Gisele Grechi, Chefe de Cartório Substituta da 028ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GERSON LIRA,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 21/2019 - 28ª ZE/RS
O Doutor GERSON LIRA, Juiz Eleitoral da 028ª Zona de Lagoa Vermelha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Dr. Jorge Moojen, n. 301,
Centro, Lagoa Vermelha-RS, se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59, da Resolução TSE n.
23.553/2017, as prestações de contas finais de campanha, referentes às Eleições 2018, apresentadas pelos Diretórios Municipais da 28ª ZERS até a presente data, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro
interessado, impugná-las no prazo de 3 (três) dias.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas finais de campanha, referentes às Eleições 2018, apresentadas pelos Diretórios Municipais da
28ª ZE-RS até a presente data, conforme arrolado a seguir, facultando a qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público,
bem como qualquer outro interessado, impugná-las no prazo de 3 (três) dias:
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB – Ibiraiaras.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, faculta a qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, a apresentação de impugnação à prestação de contas de campanha.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Lagoa Vermelha-RS, 10 de dezembro de 2019.
Eu, Gisele Grechi, Chefe de Cartório Substituta da 028ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GERSON LIRA
Juiz Eleitoral.
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37ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 024/2019
A Doutora Fabiana Gaier Baldino, Juíza Eleitoral da 37ª Zona de Rio Grande-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Marechal Floriano
Peixoto, 295 – 5º Andar, em Rio Grande, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei
n.9.096/95e do art. 45, I da Resolução TSE n. 23.464/15, as declarações de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício
de 2017, dos Partidos Políticos .
OBJETO: Publicidade das declarações de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2017, do seguinte partido
político:
Partido PODEMOS – PODE.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Rio Grande-RS, 11 de Dezembro de 2019.
Eu, Luiz Henrique Marques Rocha Junior, Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Fabiana Gaier Baldino,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 025/2019
A Doutora Fabiana Gaier Baldino, Juíza Eleitoral da 37ª Zona de Rio Grande-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Marechal Floriano
Peixoto, 295 – 5º Andar, em Rio Grande, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei
n.9.096/95e do art. 45, I da Resolução TSE n. 23.464/15, as declarações de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício
de 2015, dos Partidos Políticos .
OBJETO: Publicidade das declarações de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2015, do seguinte partido
político:
Partido PODEMOS – PODE.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Rio Grande-RS, 11 de Dezembro de 2019.
Eu, Luiz Henrique Marques Rocha Junior, Chefe de Cartório da 37ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Fabiana Gaier Baldino,
Juíza Eleitoral.

58ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 022/2019 - 058ª ZE - VACARIA/RS
A Excelentíssima Senhora Dra. Greice Prataviera Grazziotin , MM. Juíza Eleitoral desta 058ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Inácia Vieira, n. 608, em
Vacaria, e que, tendo em vista a não localização dos responsáveis pelas agremiações partidárias e nem seus respectivos endereços,
determina que se proceda a publicação de edital de intimação, nos termos do art. 229, "caput" da CNJE – Consolidação Normativa Judicial
Eleitoral, para intimar os responsáveis pelos partidos da decisão referente às prestações de contas do exercício de 2018, conforme abaixo
relacionado:
OBJETO: Intimação dos responsáveis pelos partidos políticos, abaixo relacionados:
PHS – Vacaria/RS – processo 58-68.2019.6.21.0058 – Jeferson Luis Grechuski Giacomet
PMN – Vacaria/RS – processo 60-38.2019.6.21.0058 – Alessandro Nelio Borges
PT – Pinhal da Serra/RS – processo 53-46.2019.6.21.0058 – José Edenilson Rodrigues de Candido – presidente
PT – Campestre da Serra/RS – processo 48-24.2019.6.21.0058 – João Ormiro Fernandes de Almeida – presidente
PROS – Vacaria/RS – processo 54-31.2019.6.21.0058 – Vilson Ceron – presidente
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias (§ 1º, art. 52 da Res. 23.546/2017), após a publicação deste Edital, aos partidos políticos e as pessoas
responsáveis, acima relacionadas, poderão apresentar, querendo, recurso às prestações de contas eleitorais.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar
o presente Edital.
Vacaria, 17 de dezembro de 2019.
Eu, Érico Aguilera Pazini, Chefe de Cartório da 58ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral.
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77ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-74.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Maquiné
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) (ADV(S) MARCELO ROSTRO SILVEIRA-OAB 53462)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON MALGAREZI E JULIO CESAR DA SILVA NUNES (ADV(S) MARCELO ROSTRO SILVEIRA-OAB 53462)
Vistos.
Arquive-se com baixa.
D.L.
Osório, 16 de dezembro de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 77 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-89.2019.6.21.0077
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Maquiné
JUÍZA ELEITORAL: CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) (ADV(S) GENERI MAXIMO LIPERT-OAB 14966)
RESPONSÁVEL(S) : DAVENIR BOBSIN E LEONARDO ISOPPO CRUZ (ADV(S) GENERI MAXIMO LIPERT-OAB 14966)
Vistos.
Arquive-se com baixa.
D.L.
Osório, 16 de dezembro de 2019
CONCEIÇÃO APARECIDA CANHO SAMPAIO GABBARDO
Juíza Eleitoral da 077ª ZE

80ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2019 - 80 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 16-50.2019.6.21.0080
Requerimento de regularização de contas jugadas não prestadas - Exercício Financeiro 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: São Lourenço do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCELO MALIZIA CABRAL
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) FABIANO RAPHAEL-OAB 110799)
RESPONSÁVEL(S) : ELIS MARGARETE DE FREITAS SIGA E EDIMAR FERREIRA LUIS (ADV(S) FABIANO RAPHAEL-OAB 110799)
Vistos.
Ante à expedição do Relatório de Exame das Contas, determino a intimação do partido; por meio de publicação no DEJERS como previsto no
art. 215, I, da CNJE/TRE-RS; para que este supra as inconsistências apontadas no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o art. 35, §
3º, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Após, conclua-se o exame, emita-se o Parecer Conclusivo e faça-se vista do presente ao MPE, na forma dos arts. 36 e 37, da Resolução TSE
nº 23.464/2015.
Dils. legais.
São Lourenço do Sul, 11 de dezembro de 2019
MARCELO MALIZIA CABRAL
Juiz Eleitoral da 080ª ZE

85ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 032/2019
O Doutor Jefferson Torelly Riegel, Juiz Eleitoral Substituto da 085ª Zona de Torres-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Manoel José de Mattos
Pereira, 176, em Torres/RS, se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do
art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de
Contas Anuais do exercício de 2018 dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
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Partido dos Trabalhadores – PT de Torres.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-la, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar
ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Torres-RS, 13 de dezembro de 2019.
Eu, Priscila Farina Vellinho, Chefe de Cartório da 085ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JEFFERSON TORELLY RIEGEL,
Juiz Eleitoral Substituto.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 223/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 65-76.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : DEM - 25 - DEMOCRATAS (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS-OAB 87.195)
RESPONSÁVEL(S) : MOACIR LOPES DOS SANTOS E VALDEMAR SANTOS DE QUADROS (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS
SANTOS-OAB 87.195)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para regularização de prestação de contas partidárias do DEMOCRATAS, do município de Arroio do Sal, referente ao
exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 15.05.2019 (fls. 02-06).
Juntou-se a Composição Completa do órgão partidário (fl. 07).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 11/2019 (fls. 08-09), no dia 16/05/2019, o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 10).
Juntou-se aos autos o extrato bancário eletrônico informando a inexistência de conta bancária aberta em nome da agremiação partidária (fl.
12).
A manifestação técnica informou a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário e opinou pelo arquivamento da declaração apresentada a fim de ser considerada como prestadas e aprovadas as contas (fl. 13).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido do arquivamento dos autos (fl. 15).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 16 ).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995,
regulamentada Resolução TSE n. 23.464/2015 e pela Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, III.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do DEMOCRATAS, do município de Arroio do Sal, apresentou Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.464/2015, com processamento
pelos ditames do art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2017 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O extrato bancário afirmando a inexistência conta em nome do partido, posto na fl. 12 pelo analista de contas, ratifica as informações postas na
declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 3).
Nessa linha, a pesquisa feita, pelo analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o DEMOCRATAS,
do município de Arroio do Sal, tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou distribuição de recursos oriundos do Fundo
Partidário ao órgão municipal.
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela aprovação da declaração apresentada relativa ao exercício financeiro de 2017 (fl. 15).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao DEMOCRATAS, do município de
Arroio do Sal, durante o exercício financeiro de 2017, tampouco há nos autos a existência de indícios de movimentação financeira pela
agremiação partidária, o que faz concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada retrata a verdade e que
não há qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela
Resolução TSE n. 23.464/2015.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, é o caso de arquivar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo DEMOCRATAS, do município de Arroio do Sal, atinente ao exercício financeiro de
2017, tendo como efeitos a prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo
DEMOCRATAS, do município de Arroio do Sal, referente ao exercício financeiro de 2017, considerando, para todos os efeitos,
como REGULARIZADAS as contas referentes ao período em questão.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 13 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 224/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 108-13.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Morrinhos do Sul
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CESAR PAGANINI TEIXEIRA-OAB 99.904 E EMILIANO LEFFA
BOFF-OAB 107.690)
RESPONSÁVEL(S) : NILSON DE FREITAS RAUPP (ADV(S) CESAR PAGANINI TEIXEIRA-OAB 99.904 E EMILIANO LEFFA BOFF-OAB
107.690)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para regularização de prestação de contas partidárias do Partido Democrático Trabalhista - PDT -, do município de
Morrinhos do Sul, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 15.05.2019 (fls. 02-18).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 20/2019 (fl. 19), no dia 03/09/2019, o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 23).
Juntou-se aos autos os extratos bancários eletrônico zerados para as duas contas bancárias atreladas ao CNPJ do partido (fl. 25).
A manifestação técnica informou a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário e opinou pelo arquivamento da declaração apresentada a fim de ser considerada como prestadas e aprovadas as contas (fl. 26).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido do arquivamento dos autos (fl. 28).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 29 ).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995,
regulamentada Resolução TSE n. 23.464/2015 e pela Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, III.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista, do município de Morrinhos do Sul, apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.464/2015, com
processamento pelos ditames do art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2017 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O extrato bancário afirmando a inexistência conta em nome do partido, posto na fl. 25 pelo analista de contas, ratifica as informações postas na
declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 04).
Nessa linha, a pesquisa feita, pelo analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o Partido
Democrático Trabalhista, do município de Morrinhos do Sul, tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou distribuição de
recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão municipal.
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela aprovação da declaração apresentada relativa ao exercício financeiro de 2017 (fl. 28).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao Partido Democrático Trabalhista, do
município de Morrinhos do Sul, durante o exercício financeiro de 2017, tampouco há nos autos a existência de indícios de movimentação
financeira pela agremiação partidária, o que faz concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada retrata a
verdade e que não há qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de
fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela
Resolução TSE n. 23.464/2015.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, é o caso de arquivar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT -, do município de Morrinhos do Sul, atinente
ao exercício financeiro de 2017, tendo como efeitos a prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT -, do município de Morrinhos do Sul, referente ao exercício financeiro de 2017, considerando, para todos os
efeitos, como REGULARIZADAS as contas referentes ao período em questão.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 13 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 225/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 114-20.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Torres
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PSDB - 45 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114.303)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LUIZ DA COSTA GONÇALVES E JOSÉ VARGAS PERES (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114.303)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para regularização de prestação de contas partidárias do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB -, do município
de Torres, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 09.09.2019 (fls. 02-10).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 22/2019 (fl. 11) no dia 27.09.2019 (fl. 21).
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O órgão partidário peticionou juntando novamente a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos e documentos (fls. 14-20).
Juntou-se aos autos o extrato bancário eletrônico informando a inexistência de conta bancária aberta em nome da agremiação partidária (fl.
23).
A manifestação técnica informou a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário e opinou pelo arquivamento da declaração apresentada a fim de ser considerada como prestadas e aprovadas as contas (fl. 24).
Certificou-se a inexistência de manifestação de interessados da declaração apresentada (fl. 25).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido do arquivamento dos autos (fl. 27).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 28).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995,
regulamentada Resolução TSE n. 23.464/2015 e pela Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, III.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB -, do município de Torres, apresentou Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.464/2015, com
processamento pelos ditames do art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2017 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O extrato bancário afirmando a inexistência conta em nome do partido, posto na fl. 23 pelo analista de contas, ratifica as informações postas na
declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 15).
Nessa linha, a pesquisa feita, pelo analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o Partido da Social
Democracia Brasileira, do município de Torres, tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou distribuição de recursos
oriundos do Fundo Partidário ao órgão municipal.
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela aprovação da declaração apresentada relativa ao exercício financeiro de 2017 (fl. 27).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao Partido da Social Democracia
Brasileira, do município de Torres, durante o exercício financeiro de 2017, tampouco há nos autos a existência de indícios de movimentação
financeira pela agremiação partidária, o que faz concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada retrata a
verdade e que não há qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de
fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela
Resolução TSE n. 23.464/2015.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, é o caso de arquivar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira, do município de Torres, atinente ao
exercício financeiro de 2017, tendo como efeitos a prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB -, do município de Torres, referente ao exercício financeiro de 2017, considerando, para todos os efeitos,
como REGULARIZADAS as contas referentes ao período em questão.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 13 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 226/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 85-67.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) JANAINA DE MOURA DE ALMEIDA-OAB 86.896)
RESPONSÁVEL(S) : GUIOMAR WEBBER CARDOSO E JUARÊS DIMER WEBBER (ADV(S) JANAINA DE MOURA DE ALMEIDA-OAB
86.896)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas partidárias do Partido Democrático Trabalhista, do município de Dom Pedro de Alcântara,
referente ao exercício financeiro de 2018.
A Informação n. 60/2019 alertou que o partido não apresentou contas no prazo legal (fl. 02).
Juntou-se a relação de membros atribuídos ao cargo executivo da agremiação partidária (fl. 03).
Por despacho, determinou-se providências (fl. 05).
O partido e os responsáveis foram notificados (fls. 07-10)
A agremiação partidária apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 15.05.2019 (fls. 12-23).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 19/2019 (fls. 27-28), no dia 03/09/2019, o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 31).
Juntou-se aos autos o extrato bancário eletrônico informando a inexistência de conta bancária aberta em nome da agremiação partidária (fl.
33).
A Manifestação Técnica informou a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário e opinou pelo arquivamento da declaração apresentada a fim de ser considerada como prestadas e aprovadas as contas (fl. 34).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido do arquivamento dos autos (fl. 36).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 37 ).
É o breve relatório.
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Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela
Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, IV.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista, do município de Dom Pedro de Alcântara, apresentou Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, com
processamento pelos ditames do art. 45, da mesma resolução.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2018 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O extrato bancário afirmando a inexistência conta em nome do partido, posto na fl. 33 pelo analista de contas, ratifica as informações postas na
declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 23).
Nessa linha, a pesquisa feita, pelo analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o Partido
Democrático Trabalhista, do município de Dom Pedro de Alcântara, tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou
distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão municipal.
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela aprovação da declaração apresentada relativa ao exercício financeiro de 2018 (fl. 36).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao Partido Democrático Trabalhista, do
município de Dom Pedro de Alcântara, durante o exercício financeiro de 2018, tampouco há nos autos a existência de indícios de
movimentação financeira pela agremiação partidária, o que faz concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada retrata a verdade e que não há qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela
Resolução TSE n. 23.546/2017.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, é o caso de arquivar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista, do município de Dom Pedro de Alcântara, atinente
ao exercício financeiro de 2018, tendo como efeitos a prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Democrático Trabalhista, do município de Dom Pedro de Alcântara, referente ao exercício financeiro de 2018, considerando, para todos os
efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as contas referentes ao período em questão.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 13 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 227/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 66-61.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : DEM - 25 - DEMOCRATAS (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS-OAB 87.195)
RESPONSÁVEL(S) : MOACIR LOPES DOS SANTOS E VALDEMAR SANTOS DE QUADROS (ADV(S) PAULO HENRIQUE AGUIAR DOS
SANTOS-OAB 87.195)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas partidárias do DEMOCRATAS, do município de Arroio do Sal, referente ao exercício financeiro de
2018.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 15.05.2019 (fls. 02-06).
Juntou-se a Composição Completa do órgão partidário (fl. 07).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 11/2019 (fls. 08-09), no dia 16/05/2019, o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 10).
Juntou-se aos autos o extrato bancário eletrônico informando a inexistência de conta bancária aberta em nome da agremiação partidária (fl.
12).
A Manifestação Técnica informou a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário e opinou pelo arquivamento da declaração apresentada a fim de ser considerada como prestadas e aprovadas as contas (fl. 13).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido do arquivamento dos autos (fl. 15).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 16v ).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela
Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, IV.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do DEMOCRATAS, do município de Arroio do Sal, apresentou Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, com processamento
pelos ditames do art. 45, da mesma resolução.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2018 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
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O extrato bancário afirmando a inexistência conta em nome do partido, posto na fl. 12 pelo analista de contas, ratifica as informações postas na
declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 3).
Nessa linha, a pesquisa feita, pelo analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o DEMOCRATAS,
do município de Arroio do Sal, tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou distribuição de recursos oriundos do Fundo
Partidário ao órgão municipal.
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela aprovação da declaração apresentada relativa ao exercício financeiro de 2018 (fl. 15).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao DEMOCRATAS, do município de
Arroio do Sal, durante o exercício financeiro de 2018, tampouco há nos autos a existência de indícios de movimentação financeira pela
agremiação partidária, o que faz concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada retrata a verdade e que
não há qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela
Resolução TSE n. 23.546/2017.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, é o caso de arquivar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo DEMOCRATAS, do município de Arroio do Sal, atinente ao exercício financeiro de
2018, tendo como efeitos a prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo
DEMOCRATAS, do município de Arroio do Sal, referente ao exercício financeiro de 2018, considerando, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS as contas referentes ao período em questão.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 13 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 228/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-14.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Três Cachoeiras
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PSB - 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB 89.752)
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL DE OLIVEIRA RÉUS E JOEL POLICARPO RICARDO (ADV(S) LUCAS MATHEUS MADSEN HANISCH-OAB
89.752)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas partidárias do Partido Socialista Brasileiro - PSB -, do município de Três Cachoeiras, referente ao
exercício financeiro de 2018.
A Informação n. 70/2019 apresentou a não presação de contas pelo partido (fl. 02).
Juntou-se a relação de memebros atribuídos ao cargo executivo (fl. 03).
Por despacho, determinou-se providências (fl. 05).
A agremiação partidária e os responsáveis foram intimados para apresentarem suas contas (fls. 07-12)
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 23.08.2019 (fls. 14-18).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 19/2019 (fls. 19-20), no dia 03/09/2019, o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 23).
Juntou-se aos autos o extrato bancário eletrônico informando a inexistência de conta bancária aberta em nome da agremiação partidária (fl.
25).
A Manifestação Técnica informou a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário e opinou pelo arquivamento da declaração apresentada a fim de ser considerada como prestadas e aprovadas as contas (fl. 26).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido do arquivamento dos autos (fl. 28).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 29 v ).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela
Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, IV.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB -, do município de Três Cachoeiras, apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, com
processamento pelos ditames do art. 45, da mesma resolução.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2018 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O extrato bancário afirmando a inexistência conta em nome do partido, posto na fl. 25 pelo analista de contas, ratifica as informações postas na
declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 15).
Nessa linha, a pesquisa feita, pelo analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o Partido Socialista
Brasileiro - PSB -, do município de Três Cachoeiras, tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou distribuição de
recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão municipal.
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela aprovação da declaração apresentada relativa ao exercício financeiro de 2018 (fl. 28).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao Partido Socialista Brasileiro - PSB -,
do município de Três Cachoeiras, durante o exercício financeiro de 2018, tampouco há nos autos a existência de indícios de movimentação
financeira pela agremiação partidária, o que faz concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada retrata a
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verdade e que não há qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de
fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela
Resolução TSE n. 23.546/2017.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, é o caso de arquivar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada peloPartido Socialista Brasileiro - PSB -, do município de Três Cachoeiras, atinente ao
exercício financeiro de 2018, tendo como efeitos a prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB -, do município de Três Cachoeiras, referente ao exercício financeiro de 2018, considerando, para todos os efeitos,
como PRESTADAS e APROVADAS as contas referentes ao período em questão.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 13 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 229/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-09.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Três Cachoeiras
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : REPUBLICANOS - 10 - REPUBLICANOS (ADV(S) ALEXSANDRA KARINE CONTE-OAB 85.237, EMILE STEFFENS-OAB
103.841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56.844, LÍVIA LOPES VARGAS-OAB 76.631, MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47.732,
MARCOS DEWITT WEINGARTNER-OAB 52.761, OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77.751, TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56.543 E WILLIAN
GILNEI DA COSTA-OAB 82.971)
RESPONSÁVEL(S) : JAQUELINE DIMER HAINZENREDER SANTOS E CRISTIANE DA ROSA MATOS (ADV(S) ALEXSANDRA KARINE
CONTE-OAB 85.237, EMILE STEFFENS-OAB 103.841, LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56.844, LÍVIA LOPES VARGAS-OAB 76.631,
MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47.732, MARCOS DEWITT WEINGARTNER-OAB 52.761, OSCAR STREB SARTÓRIO-OAB 77.751,
TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56.543 E WILLIAN GILNEI DA COSTA-OAB 82.971)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas partidárias do REPUBLICANOS, do município de Três Cachoeiras, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 13.05.2019 (fls. 02-06).
Juntou-se a Composição Completa do órgão partidário (fl. 07).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 11/2019 (fls. 08-09), no dia 16/05/2019, o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 10).
Juntou-se aos autos o extrato bancário eletrônico sem movimentação de recursos (fl. 12).
A Manifestação Técnica informou a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário e opinou pelo arquivamento da declaração apresentada a fim de ser considerada como prestadas e aprovadas as contas (fl. 13).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido do arquivamento dos autos (fl. 15).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 16v ).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela
Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, IV.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do REPUBLICANOS, do município de Três Cachoeiras, apresentou Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, com processamento
pelos ditames do art. 45, da mesma resolução.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2018 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O extrato zerado, posto na fl. 12 pelo analista de contas, mostra a existência de apenas uma conta bancária vinculada ao CNPJ do órgão
partidário e ratifica as informações postas na declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 3).
Nessa linha, a pesquisa feita, pelo analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o
REPUBLICANOS, do município de Três Cachoeiras tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou distribuição de recursos
oriundos do Fundo Partidário ao órgão municipal.
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela aprovação da declaração apresentada relativa ao exercício financeiro de 2018 (fl. 15).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao REPUBLICANOS, do município de
Três Cachoeiras, durante o exercício financeiro de 2018, tampouco há nos autos a existência de indícios de movimentação financeira pela
agremiação partidária, o que faz concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada retrata a verdade e que
não há qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela
Resolução TSE n. 23.546/2017.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, é o caso de arquivar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo REPUBLICANOS, do município de Três Cachoeiras, atinente ao exercício financeiro
de 2018, tendo como efeitos a prestação e aprovação das contas do período em análise.
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Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo
REPUBLICANOS, do município de Três Cachoeiras, referente ao exercício financeiro de 2018, considerando, para todos os efeitos, como
PRESTADAS e APROVADAS as contas referentes ao período em questão.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 13 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 230/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 91-74.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Morrinhos do Sul
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CESAR PAGANINI TEIXEIRA-OAB 99.904 E EMILIANO LEFFA
BOFF-OAB 107.690)
RESPONSÁVEL(S) : NILSON DE FREITAS RAUPP (ADV(S) CESAR PAGANINI TEIXEIRA-OAB 99.904 E EMILIANO LEFFA BOFF-OAB
107.690), JOSÉ CARLOS MONTEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas partidárias do Partido Democrático Trabalhista - PDT -, do município de Morrinhos do Sul,
referente ao exercício financeiro de 2018.
A Informação 66/2019 noticia a não apresentação das contas pelo partido no prazo legal (fl. 02).
Juntou-se a Composição Completa do órgão partidário (fl. 03).
Por despacho, determinou-se providências (fl. 05).
O partido e os responsáveis foram notificados paa prestarem as contas (fl. 07-13).
A agremição partidária apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 23.08.2019 (fls. 15-26).
Juntou-se aos autos o extrato bancário eletrônico sem movimentação de recursos (fl. 27 ).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 19/2019 (fls. 28-29), no dia 03/09/2019, o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 32).
Juntou-se aos autos o extrato bancário eletrônico sem movimentação de recursos (fl. 34 ).
A Manifestação Técnica informou a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário e opinou pelo arquivamento da declaração apresentada a fim de ser considerada como prestadas e aprovadas as contas (fl. 35).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido do arquivamento dos autos (fl. 37).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 38 ).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela
Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, IV.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT -, do município de Morrinhos do Sul, apresentou Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.546/2017, com
processamento pelos ditames do art. 45, da mesma resolução.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2018 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O extrato zerado, posto nas fls. 27 e 34 pelo analista de contas, mostra a existência de apenas uma conta bancária vinculada ao CNPJ do
órgão partidário e ratifica as informações postas na declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 17).
Nessa linha, a pesquisa feita, pelo analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o Partido
Democrático Trabalhista, do município de Morrinhos do Sul, tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou distribuição de
recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão municipal.
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela aprovação da declaração apresentada relativa ao exercício financeiro de 2018 (fl. 37).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao partido, durante o exercício
financeiro de 2018, tampouco há nos autos a existência de indícios de movimentação financeira pela agremiação partidária, o que faz concluir
que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada retrata a verdade e que não há qualquer irregularidade ou
impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela
Resolução TSE n. 23.546/2017.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, é o caso de arquivar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista, do município de Morrinhos do Sul, atinente ao
exercício financeiro de 2018, tendo como efeitos a prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT -, do município de Morrinhos do Sul, referente ao exercício financeiro de 2018, considerando, para todos os
efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as contas referentes ao período em questão.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 13 de dezembro de 2019
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JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 231/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 44-71.2017.6.21.0085
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Mampituba
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : EDMILSON RAMOS DA SILVA (ADV(S) ARIOBERTO KLEIN ALVES-OAB 53860), FRANCISCA ALVES BEZA (ADV(S) JUSCELINO
SCHWARTZHAUPT JUNIOR-OAB 54377), MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO DA SILVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de processo criminal em que se apura a prática de vários delitos descritos no Código Eleitoral, e sabe-se que alguns destes não
estabelecem preceitos secundários. Nada obstante, o art. 284 do Código Eleitoral prevê que, na ausência tácita dos limites mínimos da pena,
os crimes punidos com detenção terão o patamar mínimo fixado em 15 dias de prisão e, para os apenados com reclusão, o patamar mínimo
de um ano de prisão.
Também é certo que, o Código Eleitoral não estabelece regras quanto ao prazo prescricional dos Crimes nele estabelecidos.
Em face disso, imperiosa a aplicação da regra do artigo 287 e 299, ambos do Código Eleitoral, com a utilização dos princípios atinentes à
prescrição contidos na parte geral do Código Penal.
Diante desta realidade e analisando o presente feito, verifiquei que é possível a extinção da punibilidade pela prescrição – seja projetada ou
em abstrato -, levando em conta a data do fato, a pena prevista pera alguns dos delitos e o decurso do tempo.
Visando não prolongar um processo natimorto, dê-se vista ao Ministério Público, para que se manifeste a este respeito; e, eventualmente, na
hipótese de não concrodância com a solução vislumbrada, para se pronunciar sobre a possibilidade de oferecimento de proposta de
suspensão condicional do processo.
Diligências legais.
Torres, 13 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 232/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 94-29.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Três Cachoeiras
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PTB - 14 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) SÔNIA MARGARETE BAUER-OAB 41.921)
RESPONSÁVEL(S) : ELISEU DA COSTA SANTOS E ELISEU DA CUNHA (ADV(S) SÔNIA MARGARETE BAUER-OAB 41.921)
Vistos, etc.
Diante da necessidade de diligências, intime-se o partido e os responsáveis para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o
Relatório de Diligências e apresentem a declaração de ausência de movimenação de recursos feita pelo Sistema de Prestação de Contas
Anual (SPCA).
Diligências legais.
Torres, 13 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 233/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-17.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Três Cachoeiras
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PP - 11 - PROGRESSISTAS (ADV(S) SÔNIA MARGARETE BAUER-OAB 41.921)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO BOCK CAPELANI DOS SANTOS E ROQUE SCHARLES LEFFA (ADV(S) SÔNIA MARGARETE BAUEROAB 41.921)
Vistos, etc.
Diante da necessidade de diligências, intime-se o partido e os responsáveis para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o
Relatório de Diligências e apresentem a declaração de ausência de movimenação de recursos feita pelo Sistema de Prestação de Contas
Anual (SPCA).
Diligências legais.
Torres, 13 de dezembro de 2019
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
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94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 414/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-10.2015.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PARTIDO POLÍTICO - PDT
FREDERICO WESTPHALEN/RS PROCEDÊNCIA: Frederico Westphalen
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) TIAGO DOS SANTOS-OAB 97199)
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR MICHELON E SIDNEI JOSE BARBIERI (ADV(S) TIAGO DOS SANTOS-OAB 97199)
Vistos.
Desarquivem-se os autos para juntada da petição de cumprimento de sentença, apresentada pela Advocacia-Geral da União. Atualize-se a
autuação, incluindo a "União" como parte "exequente".
Defiro a inscrição do órgão partidário no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), em razão do não
cumprimento do acordo de parcelamento homologado judicialmente em 26/07/2019.
Intime-se o executado para efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa e de
honorários advocatícios de dez por cento cada, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 16 de dezembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

101ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 092/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 32-38.2019.6.21.0101
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Tenente Portela
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) DOUGLAS TRINDADE-OAB 53207)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ALVES E LORENAL INÁCIO (ADV(S) DOUGLAS TRINDADE-OAB 53207)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Social Democrático - PSD de Tenente Portela/RS, referente ao exercício financeiro de 2017, em
cumprimento ao que determina a legislação eleitoral.
Recebida a prestação em 09 de setembro de 2019, intempestivamente, foi publicado Edital no DEJERS, com o Balanço Patrimonial e o
Demonstrativo de Resultados do Exercício Financeiro do Partido (fl. 42).
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, mas sem apresentação de impugnação tanto pelo MPE quanto por qualquer
interessado, dentro do prazo legal (fls. 44/45).
Efetuado exame preliminar, sugeriu-se a intimação do partido para complementação da documentação. Novos documentos foram juntados aos
autos (47-69). Posteriormente, foi realizado o exame das contas pela unidade técnica verificando que a agremiação partidária apresentou
todos os documentos arrolados no artigo 29 da RES. TSE nº 23.464/2015. Não obstante, diante da intempestividade da apresentação das
contas, foi emitido parecer conclusivo, pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas (fls. 75/76).
Na mesma esteira, o Órgão Ministerial, em seu parecer, opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 78/79).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem 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 orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel
cumprimento à legislação.
O art. 28 da Res. TSE 23.464/2015 estabelece que o partido está obrigado a apresentar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril
do ano seguinte, as prestações de contas partidárias do exercício findo.
Por sua vez o artigo 34 da Lei 9.096/95 estabelece diretrizes rigorosas para apreciação das prestações de contas, tudo de maneira a
resguardar a necessidade de que os lançamentos sejam fidedignos e representem, efetivamente, a real movimentação financeira exercida
pelos Partidos Políticos, com vistas a evitar a obtenção de recursos de fontes vedadas ou ilícitas, assim como a atenuar a influência do abuso
do poder econômico na estruturação da democracia brasileira.
Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira
e patrimonial do partido.
As contas apresentadas pelo Partido preenchem os requisitos da Resolução do TSE 23.464/2015, posto que foram apresentados todos os
documentos exigidos pela legislação.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.464/2015, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Social Democrático - PSD de Tenente Portela/RS, referentes ao exercício financeiro de
2017.
Publique-se.
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Registre-se.
Intime-se por nota de expediente. O Ministério Público Eleitoral, pessoalmente.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Tenente Portela, 16 de dezembro de 2019
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 093/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-23.2019.6.21.0101
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Tenente Portela
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) DOUGLAS TRINDADE-OAB 53207)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ALVES E LORENAL INÁCIO (ADV(S) DOUGLAS TRINDADE-OAB 53207)
Vistos.
Trata-se do processo de Prestação de Contas Anual do Partido Social Democrático - PSD - de Tenente Portela/RS relativo ao exercício de
2018, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada
pela Resolução TSE n.º 23.546/17.
Encaminhada a Prestação de Contas/Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em 09 de setembro de 2019,
intempestivamente, determinou-se a publicação do Edital n.º 16/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de 04 de outubro de 2019.
O Ministério Publico Eleitoral solicitou a apresentação da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira (fl.41), intimado, o orgão
partidário permaneceu inerte.
Certificou-se que não houve emissão de recibos de doação ao partido nem registros de repasse, distribuição de recursos do Fundo Partidário
(fl. 45).
A análise técnica, diante da existência de improbidade formal e da intempestividade das contas apresentadas, manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas (fl. 46), assim como o Ministério Público Eleitoral (fl. 48).
É o relatório, sucinto.
DECIDO.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30-37A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º n.º 23.546/17).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e do destino das
despesas (Lei n.º 9.096/95, art. 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Isto posto, a ausência da Declaração de Ausência de Moviemntação foi suprida pela apresentação dos formulários sem movimentação
financeira, juntamente com os extratos bancarários sem movimentação. Assim sendo, tornou-se evidente a ausência de movimentação de
recursos.
Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.546/2017, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Social Democrático - PSD - de Tenente Portela/RS, referentes ao exercício financeiro
de 2018.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Nada sendo requerido dentro do prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Tenente Portela, 16 de dezembro de 2019
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 094/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 55-18.2018.6.21.0101
TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO
PROCEDÊNCIA: Barra do Guarita
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
Vistos.
Trata-se do Inquérito Policial nº 015/2019, instaurado pela Delegacia de Polícia de Santo Ângelo/RS, visando a apaurar a prática, em tese,
do crime previstos no art. 11, inciso III, da Lei nº 6.091/74, praticado, em tese, por Egídio Moreira. O fato teria ocorrido nas Eleições de 2018,
no Município de Barra do Guarita/RS.
Conforme Relatório da DPF acostado aos autos (fls. 30/31), diante da não comprovação da autoria e da materialidade dos fatos, o inquérito
policial foi concluído sem indiciamento.
Com vista, o Ministério Público Eleitoral, conforme o art. 18 do Código de Processo Penal e a Súmula n° 524 do Supremo Tribunal
Federal, opinou pelo arquivamento dos presentes autos (fls. 35/36).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relato.
Decido.
Considerando o Relatório da Autoridade Policial e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, bem como que não há outras diligências a
serem determinadas e que não restaram comprovadas a autoria nem a materialidade dos supostos delitos, DETERMINO O ARQUIVAMENTO
do presente Inquérito, sem julgamento do mérito.
Publique-se.
Registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessária
Tenente Portela, 16 de dezembro de 2019
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LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE

112ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 112 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 17-36.2019.6.21.0112
AÇÃO PENAL - DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA (ADV(S) ANDREIA MILITZ DE CASTRO TURNA-OAB 56748, DESIREE GONÇALVES
DE SOUSA-OAB 51483 DF E LUIZ MARIO DE MELLO PIMENTA FILHO-OAB 41166)
RÉU(S) : NAOR DA SILVA SEVERO (ADV(S) SÉRGIO SALDANHA MATTE-OAB 103202)
R.H.
Em atenção aos termos da defesa de fls. 278/294, reitero a manutenção do recebimento da denúncia a fl. 04, por seus próprios fundamentos,
em especial a constatação da presença dos elementos mínimos de autoria e materialidade (justa causa) assentados nos autos.
Diante da ausência de indicação de prova testemunhal tanto na denúncia quanto na defesa de fls. 278/294, designo a data de 29/01/2020
para realização da audiência de oitiva da vítima, requerida na denúncia fl. 03, e oitiva do réu, nos termos do art. 359 do Código Eleitoral (sob
entendimento assentando no EDRC 25-66.2011.6.21.0088 - TRE/RS), respectivamente as 10:20h e 10:40h, na sala de audiências desta
112ZE/RS na Av. Padre Cacique 96, nesta capital.
Publique-se no DEJERS. Depreque-se a intimação pessoal do réu.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 17 de dezembro de 2019
KÉTLIN CARLA PASA CASAGRANDE
Juíza Eleitoral da 112ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 169/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 42-98.2019.6.21.0128
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) FRANCIÉLI APARECIDA DA SILVA GONÇALVES-OAB 101751)
RESPONSÁVEL(S) : HELIOMAR URDANGARIM DE LARA E ELIS REGINA FLORES DUARTE (ADV(S) FRANCIÉLI APARECIDA DA SILVA
GONÇALVES-OAB 101751)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Partido Popular Socialista - PPS, de Passo Fundo/RS.
Apresentadas as contas (fls. 02/43), foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço e demonstração do
resultado financeiro ao MPE, bem como publicação de edital.
Juntados extratos bancários (fls. 48/51) e demonstrativos (fls. 52/53).
A unidade técnica efetuou o exame das contas (fls. 56/57), não tendo o prestador apresentado manifestação (fl. 60v).
Lançou-se o parecer conclusivo (fls. 61/62), concluindo-se pela desaprovação das contas.
O MPE opinou pela desaprovação das contas (fls. 64/65).
Intimados, os prestadores não apresentaram defesa (fl. 69).
As partes não ofereceram alegações finais e o MPE ratificou o parecer já apresentado (fl. 73).
É o relatório.
Decido.
A técnica apurou, como se infere do respectivo parecer conclusivo, a existência de irregularidades nas contas apresentadas pelo partido
político. Assim, pelas faltas ali apontadas concluiu pela desaprovação. No mesmo sentido o parecer ministerial.
As irregularidades apontadas dizem repeito a doações de valores sem a devida identificação dos doadores, pois ausente o CPF de cada
depositante, no valor total de R$ 550,00, que corresponde a mais ou menos 13% das receitas obtidas.
Ressalta-se que o entendimento desta Magistrada é de que a comprovação da identidade dos doadores somente pode ser feita nos moldes
previstos na Resolução TSE 23.546/17, em seus artigos 7º, 8º, § 2º , quando determina que as doações feitas em conta bancária somente
podem ser recebidas mediante identificação por CPF.
Contudo, no presente caso, verifica-se que as doações representam baixo percentual dos valores arrecadados, como acima referido, o que
não pode conduzir, por si só, a uma desaprovação de contas.
Ressalta-se que diante da insignificância dos valores e bens conduzem, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à
aprovação com ressalvas, considerando que as faltas ou falhas registradas dizem respeito a questões que não possuem relevância suficiente a
conduzir para uma desaprovação.
Diante do exposto, com base no artigo 46, II, da Res. 23.546/17, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas as contas da agremiação
Partido Popular Socialista - PPS de Passo Fundo/RS , do exercício de 2018.
Lançar as anotações pertinentes.
Registre-se.
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Passo Fundo, 16 de dezembro de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 170/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-24.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (ADV(S) MARCIO ASSIS PATUSSI-OAB 55667)
RESPONSÁVEL(S) : CELMIRO MESQUITA E IRMA SILVEIRA LIZOT (ADV(S) MARCIO ASSIS PATUSSI-OAB 55667)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Partido Democrátio Trabahista - PDT, de Passo Fundo/RS.
Apresentadas as contas (fls. 02/53), foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço e demonstração do
resultado financeiro ao MPE, bem como publicação de edital.
Juntados extratos bancários (fls. 66/70)
A unidade técnica efetuou o exame das contas (fls. 71/75), não tendo o prestador apresentado manifestação (fl. 79v).
Lançou-se o parecer conclusivo (fls. 80/83), concluindo-se pela desaprovação das contas.
O MPE opinou pela desaprovação das contas (fls. 85/86).
Intimados, os prestadores não apresentaram defesa (fl. 90).
As partes não ofereceram alegações finais e o MPE ratificou o parecer já apresentado (fl. 94).
É o relatório.
Decido.
A técnica apurou, como se infere do respectivo parecer conclusivo, a existência de impropriedades e de irregularidades nas contas
apresentadas pelo partido político. Assim, pelas faltas ali apontadas concluiu pela desaprovação. No mesmo sentido o parecer ministerial.
Com relação às impropriedades, verificou-se divergência de informações quanto ao saldo apresentado no balanço patrimonial (fl. 02) e o
existente no extrato eletrônico ( fls. 67/70), com diferença de R$ 91,00 – item 1.1 fl. 80. O item 1.2 refere que contribuições financeiras
recebidas pelo Partido não foram lançadas no Demonstrativo de contribuições recebidas das fls. 08/09. Em seguimento, o Partido registrou
passivo circulante no balanço patrimonial (fl. 02), o que não consta no Demonstrativo de Obrigações a Pagar (fl. 10).
Outrossim, não foram emitidos recibos de doação das contribuições relacionadas no extrato das fls. 67/70.
No que diz respeito às irregularidades, a agremiação deixou de apresentar documentação e justificativa para os apontamentos realizados nas
fls. 71/72, o que acabou por impedir a análise da movimentação financeira, bem como a regularidade das operações do exercício de 2018.
Nesse contexto, ressalta-se a falta de correspondência entre o total de gastos informados no Demonstrativo de Receitas e Gastos da SPCA (fl.
76), no valor de R$ 7.537,42, com relação ao Demonstrativo de Resultado de Exercício (fl. 03), no valor de R$ 3.769,55 e no extrato eletrônico
(fls. 68/70), no valor de R$ 7.628,42.
Na mesma esteira, houve declaração do Partido no Demonstrativo de Receitas e Gastos no SPCA, de despesas com pessoal, no valor de R$
5.549,53, oriundo de rescisão de contrato de trabalho, registrando o extrato bancário (fls. 66/70) a emissão de cinco cheques em favor de
Eloisa Garcia, porém, no Demonstrativo do Resultado do Exercício (fl. 03), consta somente o valor de R$ 1.781,66, de gastos com pessoal.
Igualmente não há como individualizar e identificar a origem da redução do passivo circulante do exercício de 2018, que foi de R$ 6.693,80 em
relação ao exercício anterior, como demonstrado no balanço patrimonial (fl. 02), pois nas contas indicadas como tendo o valor reduzido (FGTS
a recolher, rescisões a pagar, férias apagar e salários ordenados a pagar), não existe o correspondente pagamento no extrato eletrônico ou
sequer foi apresentado outro documento.
Salienta-se que a Resolução TSE 23456/17 em seu artigo 18, incisos e parágrafos determina que a comprovação dos gastos partidários deve
se dar por meio de documento fiscal idôneo, o que não trazido aos autos pelo prestador, impossibilitando o efetivo controle da regularidade das
contas pela Justiça Eleitoral,
Destarte, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Diante do exposto, com base no artigo 46, III, "a" e “b”, da Res. 23.546/17, julgo desaprovadas as contas da agremiação Partido Democrático
Trabalhista -PDT de Passo Fundo/RS , do exercício de 2018.
Lançar as anotações pertinentes.
Registre-se.
Intime-se.
Passo Fundo, 16 de dezembro de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 171/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-48.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Mato Castelhano
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) ALEXSANDER PICOLO DA ROSA-OAB 79407)
RESPONSÁVEL(S) : ADRIANO VIEIRA PALMA E NARCISO ZANCANARO (ADV(S) ALEXSANDER PICOLO DA ROSA-OAB 79407)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Partido Progressista - PP, de Mato Castelhano/RS.
Apresentadas as contas (fls. 02/53), foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço e demonstração do
resultado financeiro ao MPE, bem como publicação de edital.
A unidade técnica efetuou o exame das contas (fls. 55/57), não tendo o prestador apresentado manifestação (fl. 61).
Lançou-se o parecer conclusivo (fls. 62/64), concluindo-se pela desaprovação das contas.
O MPE opinou pela desaprovação das contas (fls. 66/67).
Intimados, os prestadores não apresentaram defesa (fl. 70).
As partes não ofereceram alegações finais e o MPE ratificou o parecer já apresentado (fl. 74).
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É o relatório.
Decido.
A técnica apurou, como se infere do respectivo parecer conclusivo, a existência de impropriedades e de irregularidades nas contas
apresentadas pelo partido político. Assim, pelas faltas ali apontadas concluiu pela desaprovação. No mesmo sentido o parecer ministerial.
Foram apontadas as seguintes situações: a) na demonstração do resultado de exercício não consta a despesa com serviços de contabilidade
no valor de R$ 500,00 e os honorários advocatícios, doação em valor estimável de R$ 250,00 constou como honorários contábeis; b) no termo
de doação da fl. 41 quanto aos serviços de advocacia, não está expresso o valor; c) no item “1” da fl. 63 consta a divergência entre o extrato
eletrônico da fl. 53 que não registra de débito do valor de R$ 500,00, sendo que o balanço patrimonial de fl. 03 apresentou saldo inicial da
conta “honorários a pagar” no referido valor e saldo final zerado, demonstrando a existência de valores/despesas de exercícios anteriores e
que foram pagos no ano de 2018. Igualmente não constou no extrato eletrônico o débito de R$ 487,50, referente a serviços contábeis, já que
não havia saldo de honorários a pagar no balanço patrimonial e nem no Demonstrativo de Obrigações a Pagar, tal valor também foi pago em
2018; d) conforme extrato eletrônico da fl. 53, o débito ocorrido em 15/01/2018, no valor de R$ 36,00 tem como beneficiário o próprio Partido e
não há registro de despesa correspondente na prestação de contas; e) os gastos partidários devem ser pagos na forma do artigo 18 § 4º da
Resolução TSE 23.456/2017, o que não foi obedecido pela agremiação quanto à despesa no valor de R$487,50.
A despeito dos apontamentos apresentados na análise técnica, considera-se que a movimentação financeira apontada diz respeito a quantia
pouco expressiva, passível de ser considerada insignificante, de modo que não se vislumbra tenha a capacidade de comprometer a
integralidade das contas.
A insignificância dos valores e bens conduzem, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à aprovação com ressalvas,
considerando que as faltas ou falhas registradas dizem respeito a questões envolvendo somente pagamentos de honorários contábeis.
Diante do exposto, com base no artigo 46, II, da Res. 23.546/17, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas as contas da agremiação Partido
Progressista -PP de Mato Castelhano/RS , do exercício de 2018.
Lançar as anotações pertinentes.
Registre-se.
Intime-se.
Passo Fundo, 16 de dezembro de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 172/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-40.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (ADV(S) MATHEUS DALAZEN CALLIARI-OAB 93215)
RESPONSÁVEL(S) : TADEU KARCZESKI, SONIA MARIA TURANI DAGA, ANTHONY ANDREOLLA E SANDRO ROBERTO RIFFEL (ADV(S)
MATHEUS DALAZEN CALLIARI-OAB 93215)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018 apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, de Passo Fundo/RS.
Apresentadas as contas (fls. 02/165), foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço e demonstração do
resultado financeiro ao MPE, bem como publicação de edital.
Juntados extratos bancários (fls. 170/175).
A unidade técnica efetuou o exame das contas (fls. 177/179), tendo o prestador apresentado manifestação e documentos (fls. 183/189).
Lançou-se o parecer conclusivo (fls. 191/193), concluindo-se pela desaprovação das contas.
O MPE opinou pela desaprovação das contas (fls. 195/196).
Intimados, os prestadores não apresentaram defesa (fl. 200).
As partes não ofereceram alegações finais e o MPE ratificou o parecer já apresentado (fl. 206).
É o relatório.
Decido.
A técnica apurou, como se infere do respectivo parecer conclusivo, a existência de impropriedades e de irregularidades nas contas
apresentadas pelo partido político. Assim, pelas faltas ali apontadas concluiu pela desaprovação. No mesmo sentido o parecer ministerial.
Foram apontadas as seguintes situações: a) na demonstração do resultado de exercício, fl. 04, a despesa com honorários profissionais consta
como sendo de R$ 1.348,00 e no demonstrativo de receitas e gastos (fls. 09/10) está registrado o valor de R$954,00; b) o recolhimento das
prestações a título de penalidade imposta na prestação de contas do exercício de 2016 foi registrado no demonstrativo de receitas e gastos
como “Tributos – Outros Tributos – Ordinárias” quando o registro correto é “OR – Ressarcimento ao Erário – Recebimento de recursos de
fontes vedadas”. Igualmente o valor referente aos juros/encargos também foram enquadrados no campo Tributos quando o correto é “OR –
Despesa financeira com juros e multas”; c) o extrato bancário da fl. 55 e comprovante de depósito da fl. 76 atestam a doação do valor de R$
130,00 sem a devida identificação do doador; d) não foram apresentados extratos da conta bancária dos meses de setembro e novembro de
2018.
Verifica-se que o Partido ofereceu justificativa para as impropriedades e irregularidades descritas no parecer técnico, restando sanada a
situação quanto ao valor dos honorários profissionais apontada na letra “a”.
Também com relação ao correto registro do pagamento da penalidade, a agremiação comprometeu-se a atender as determinações da Justiça
Eleitoral (fls. 183/184) em casos futuros.
No que diz respeito à doação do recurso, foram apresentados os registros internos do partido.
Assim sendo, despeito dos apontamentos apresentados na análise técnica, considera-se que a movimentação financeira apontada diz respeito
a quantia pouco expressiva, passível de ser considerada insignificante, de modo que não se vislumbra tenha a capacidade de comprometer a
integralidade das contas.
Especificamente quanto ao valor doado é entendimento desta Magistrada que o único modo de demonstração da identidade do doador é o
contemplado pelos artigos 7º e 8º, ambos da Resolução TSE 23.456/2017, no entanto, no presente caso a doação atinge o ínfimo percentual
de 0,97% dos valores arrecadados o que não pode conduzir, por si só, a uma desaprovação de contas
O mesmo ocorre com a ausência dos extratos bancários dos meses de setembro e novembro de 2018.
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Ressalta-se que diante da insignificância dos valores e bens conduzem, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à
aprovação com ressalvas, considerando que as faltas ou falhas registradas dizem respeito a questões que não possuem relevância suficiente a
conduzir para uma desaprovação.
Diante do exposto, com base no artigo 46, II, da Res. 23.546/17, julgo prestadas e aprovadas, com ressalvas as contas da agremiação
Partido Social Democrático -PSD de Passo Fundo/RS , do exercício de 2018.
Lançar as anotações pertinentes.
Registre-se.
Passo Fundo, 16 de dezembro de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

137ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 007/2019
A Doutora ANA PAULA DELLA LATTA, Juíza Eleitoral da 137ª Zona de São Marcos-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua João Carlos Gasparotto,
185, B. Centro, em São Marcos, foi recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal. OBJETO:
Publicidade da prestação de contas de campanha, do seguinte partido político: Partido Democrático Trabalhista - PDT de São Marcos/RS;
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa,
o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
São Marcos/RS, 12 de dezembro de 2019. ANA PAULA DELLA LATTA,
Juíza Eleitoral.

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 84/2019 - 164ª ZE - PELOTAS/RS
Classe Ação Penal (AP) nº 1-23.2019.6.21.0164
Procedência: Pelotas/RS
Juiz Eleitoral: Bento Fernandes de Barros Júnior
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Réus: GUILHERME ALVES DA CUNHA .ADV: Defensoria Pública da União;
CARLOS GIOVANI DA COSTA HENRIQUES ADV. Maria Walkiria Madrid da Silveira. OAB/RS 50.410 ;
ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA, ADV. Sérgio Danilo Madeira. OAB/RS 83.368 ADV. Willian Almeida Correa - OAB/RS 112.411;
FABIO RODRIGUES COSTA.ADV. Sérgio Danilo Madeira. OAB/RS 83.368 ADV. Willian Almeida Correa - OAB/RS 112.411
Acolha-se a promoção (fl.399), à exceção de audiência para inquirição de Emanuele, a ser designada posteriormente.
D.l.
Bento Fernandes de Barros Junior,
Juiz Eleitoral - 164ª ZE
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