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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 65-11.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 292992017
RELATOR(A): MARILENE BONZANINI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016
Interessado(s): SANTA IZABEL PALUDO e UILIAN OLIVEIRA MACHADO (Adv(s) Gabriela Lorenzet OAB/RS 70.757), PARTIDO HUMANISTA
DA SOLIDARIEDADE - PHS
Vistos.
Diante dos termos da petição da fl. 180, noticiando a renúncia da procuradora constituída pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO RIO GRANDE DO SUL - PHS, Dra. Gabriela Lorenzet, OAB/RS n. 70.757, intime-se o executado, de
forma pessoal, mediante carta com aviso de recebimento, para que constitua advogado e apresente o respectivo instrumento procuratório, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Em 5 de fevereiro de 2019.
Desa. Marilene Bonzanini,
Relatora.
PROCESSO CLASSE: INQ N. 79-88.2016.6.21.0142 PROTOCOLO: 429662016
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: BAGÉ ZONA: 142ª
ESPÉCIE: INQUÉRITO - CARGO - PREFEITO - CRIME ELEITORAL - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM
DOCUMENTO - CRIME COMUM - FORMAÇÃO DE QUADRILHA
Investigado(s): DIVALDO VIEIRA LARA - Prefeito de Bagé (Adv(s) Felipe Morador Brasil OAB/RS 76.689 e Richer Bueno Silveira OAB/RS
68.137)
Vistos.
Compulsando os autos, a fim de assegurar o cumprimento das determinações constantes do item 4 do dispositivo de fl. 1313v, necessária se
mostra retificá-lo, passando a constar a determinação de que os presentes autos sejam remetidos à Justiça Eleitoral de Bagé (142ª Zona
Eleitoral).
Ante o exposto, determino a expedição dos autos principais e do apenso do Inquérito n. 79-88.2016.6.21.0142 à 142ª Zona Eleitoral.
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2019.
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Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RCED N. 2-15.2017.6.21.0055 PROTOCOLO: 2183012016
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: TAQUARA ZONA: 55ª
ESPÉCIE: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - ABUSO - DE PODER POLÍTICO / AUTORIDADE - CARGO - VEREADOR PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA
Recorrente(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido(s): MAGALI VITORINA DA SILVA - Vereadora em Taquara (Adv(s) Julio Cezar Garcia Junior OAB/RS 75.972 e Vinicius Felippe
OAB/RS 93.503)
Vistos.
Determino a remessa dos autos ao perito identificado à fl. 310, para que responda aos quesitos complementares formulados pela recorrida (fl.
324) e pelo recorrente (fls. 422-425).
Publique-se.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2019.
Des. Eleitoral Roberto Carvalho Fraga,
Relator.

Pautas
PROCESSO: 0602109-17.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0602109-17.2018.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Vice-Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE LUIS PIRES DO NASCIMENTO DEPUTADO ESTADUAL, JOSE LUIS PIRES DO
NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085 Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO
CARVALHO NEVES - RS072085
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de12 -02-2019, às 17:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 8 de fevereiro de 2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo Diretor-Geral.
PAUTA N. 19/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado, também, o seguinte processo:
Sessão de 13.02.2019 (quarta-feira, às 17:00 horas):
Relator: João Batista Pinto Silveira 1)Proc. Classe Embargos de Declaração N. 208 - Recurso - Ação de Investigação Judicial Eleitoral Captação Ilícita de Sufrágio - Inelegibilidade - Abuso de Poder Econômico Ou Político - de Poder Político / Autoridade - Pedido de Cassação de
Diploma. Procedência: D/C. Embargante(s): Ministério Público Eleitoral. Embargado(s): Izabel Rosa da Silva (Adv(s) Caroline Turri-OAB
OAB/RS 65.724), Fernanda Mota Lisboa.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 08.02.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Atos da Presidência
Despachos
AGRAVO EM REC. ESPECIAL NO PROCESSO CLASSE RE Nº 682-33.2016.6.21.0023
Referente aos Protocolos: 2.401/2019 e 3.357/2019
Processo Classe: RE nº 682-33.2016.6.21.0023 Protocolo: 2158422016
Espécie: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO - DE PODER ECONÔMICO REPRESENTAÇÃO - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA ELEITORAL - CARGO - VEREADOR - CASSAÇÃO DO REGISTRO - CASSAÇÃO DO DIPLOMA - INELEGIBILIDADE - MULTA PARCIALMENTE PROCEDENTE
Agravante(s): CLAUDIOMIRO GABBI PEZZETTA (Adv(s) André Vieira Stern, Augusto Otávio Stern, Giovani Bortolini, Jose Mauricio de
Almeida Arbo e Juliano Vieira da Costa). MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Agravado(s): CLAUDIOMIRO GABBI PEZZETTA (Adv(s) André Vieira Stern, Augusto Otávio Stern, Giovani Bortolini, Jose Mauricio de Almeida
Arbo e Juliano Vieira da Costa). MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos, etc.
Recebo os agravos interpostos por CLAUDIOMIRO GABBI PEZZETTA (protocolo n. 2.401/2019, fls. 2726-2747) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL (protocolo n. 3.357/2019, fls. 2.750-2.756). Intimem-se o agravado CLAUDIOMIRO GABBI PEZZETTA, mediante publicação no
DEJERS e o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL com vista dos autos, para que, no prazo de três dias, querendo, apresentem as suas
contrarrazões ao agravo e ao recurso especial (art. 279, § 3.º, do Código Eleitoral).
Após, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral, com minhas homenagens.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 6 de fevereiro de 2019.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL’AGNOL - Presidente do TRE-RS
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Portarias
PORTARIA P N. 037, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.
O DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOLL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇAO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE
Art. 1.º Dispensar a servidora Flavia Androvandi Kern, Analista Judiciária, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da
Função Comissionada de Chefe da Seção (FC-6) de Acompanhamento e Registros de Julgamentos, a partir de 28-01-2019.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
PRESIDENTE.
PORTARIA P N. 036, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.
O DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOLL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇAO TSE N. 23.448/2015,
RESOLVE
Art. 1.º Dispensar o servidor Geison Luis Menegaz, Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da Função
Comissionada de Chefe de Cartório (FC-6) da 015ª Zona Eleitoral - Carazinho/RS, a partir de 06-02-2019.
Art. 2.º Designar a servidora Angelita Mônica Vergutz Girardelli, requisitada da Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio do Planalto,
para Função Comissionada de Chefe de Cartório (FC-6) da 015ª Zona Eleitoral - Carazinho/RS, a partir de 06-02-2019.
Art. 3.º Dispensar a servidora Angélica Ehlers Sales, requisitada da Prefeitura Municipal de Tupanciretã/RS da Função Comissionada de
Assistente I (FC-1) da 087ª Zona Eleitoral – Tupanciretã/RS, partir 01-02-2019.
Art. 4.º Designar a servidora Zuleica Moreira Rocha de Quevedo, requisitada da Prefeitura Municipal de Tupanciretã/RS para a Função
Comissionada de Assistente I (FC-1) da 087ª Zona Eleitoral – Tupanciretã/RS, partir 01-02-2019.
Art. 5.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
PRESIDENTE.

Atos da Secretaria
Edital
PROCESSO CLASSE: PC 123-82.2017.6.21.0000 - PROTOCOLO: 30.761/2015
EDITAL DE CITAÇÃO SJ/CORIP/SEPEP n.º 002/2019
Para dar cumprimento ao despacho do Exmo. Des. João Batista Pinto Silveira, no processo Classe PC 123-82.2017.6.21.0000, em que figura
como interessado CLEBERSON LUIZ MARTINS, e na forna da Lei: FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele
conhecimento tiverem, que no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos da referida Prestação de Contas,
referente às eleições de 2010, fase do cumprimento de sentença, sendo este edital para CITAR o Sr. CLEBERSON LUIZ MARTINS, com base
no artigo 256, II, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento voluntário do valor atualizado de R$ 9.395,27 (nove mil
trezentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme dispõe o art. 523 do CPC, consignando-se que, transcorrido o prazo sem
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para a impugnação de que trata o art. 525 do CPC, acrescendo-se à execução o
percentual de 10 % e, também, os honorários advocatícios de 10%. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro
alegar ignorância, expediu-se o presente EDITAL. Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos seis dias de fevereiro
de 2019. Eu, Clarissa Amorim Pereira, Analista Judiciária, o lavrei, o conferi e subscrevo.
EDITAL N. 02/2019
Comissão de Avaliação – Candidatos autodeclarados negros
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, em conformidade
com o item 14.1, do Capítulo 14 – Das Disposições Finais, do Edital n. 01/2015 – Abertura de Inscrições para o provimento de cargos
pertencentes ao seu Quadro de Pessoal, publicado no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2015, resolve INFORMAR que:
a) o candidato Guilherme Ribeiro da Silva Souza, nomeado em 08 de fevereiro de 2019 para o cargo de Técnico Judiciário, Área
Administrativa, deverá comparecer, perante a Comissão de Avaliação instituída por meio da Portaria P n. 259/2018, para entrevista a ser
realizada no dia 13 de fevereiro de 2019, às 16h30min, na sala do Plenarinho do TRE-RS, situado no 4º andar do Edifício Sede (Rua Duque de
Caxias, n 350 – Porto Alegre/RS), conforme disposto no inciso II do art. 3º da Instrução Normativa P n. 46/2016, sob as penas do inciso II do
art. 4º do referido diploma legal.
Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
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ZONAS ELEITORAIS

6ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-06.2018.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno Eleições - 2° Turno - 2018
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT - IPÊ (ADV(S) LAÍSA BETONI POLTRONIERI-OAB 103857)
RESPONSÁVEL(S) : FLAVIO PAULETTI E LORIS SUSIN (ADV(S) LAÍSA BETONI POLTRONIERI-OAB 103857)
Vistos e examinados.
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha referente às eleições gerais de 2018 do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de
Ipê, conforme estabelece a Lei 9.504/97.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela agremiação partidária.
Houve publicação em Edital, para ciência dos interessados, informando a apresentação da prestação de contas, fls. 44. Não houve
impugnação à prestação, fls. 44 v.
Emitidos o exame da prestação e o parecer conclusivo, fls. 45 a 46, o examinador de contas, designado pela Portaria nº 003/2018, opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, em decorrência do partido ter aberto conta específica para recebimento de doações, porém fora do
prazo; conforme demonstram os extratos bancários a fls. 38 e 39.
Com vista, houve regular intervenção do representante do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, fl.
48.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei sucintamente.
DECIDO.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral.
Na análise, verificou-se que as determinações legais foram atendidas pelo Partido, sendo que no exame das contas não se constatou
irregularidades que comprometam a sua integridade.
Entretanto, verificou-se que o partido abriu conta específica para recebimento de eventuais doações, contudo fora do prazo. Por outro lado,
não houve nenhuma movimentação de recursos pelo partido. Desta forma, entendo que as contas devam ser aprovadas, mas com ressalvas.
Diante do exposto, salvo dolo ou má-fé, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/17, HOMOLOGO as contas
prestadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PDT, do município de Ipê, referente à campanha das Eleições 2018, julgando-as
APROVADAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, em nada sendo requerido dentro do prazo legal, registre-se no SICO e arquivem-se.
Antônio Prado, 08 de fevereiro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 02/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-13.2018.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno Eleições - 2° Turno - 2018
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES PT - NOVA ROMA DO SUL (ADV(S) NIVALDO COMIN-OAB 67762)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO COMIN E ISRAEL FORLIN (ADV(S) NIVALDO COMIN-OAB 67762)
Vistos e examinados.
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha referente às eleições gerais de 2018 do Partido dos Trabalhadores – PT, do município de Nova
Roma do Sul, conforme estabelece a Lei 9.504/97.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela agremiação partidária.
Houve publicação em Edital, para ciência dos interessados, informando a apresentação da prestação de contas, fls. 49. Não houve
impugnação à prestação, fls. 49 v.
Emitidos o exame da prestação e o parecer conclusivo, fls. 51 a 53, o examinador de contas, designado pela Portaria nº 003/2018, opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, em decorrência do partido não ter aberto conta específica para recebimento de doações.
Com vista, houve regular intervenção do representante do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, fl.
55.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei sucintamente.
DECIDO.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral.
Na análise, verificou-se que as determinações legais foram atendidas pelo Partido, sendo que no exame das contas não se constatou
irregularidades que comprometam a sua integridade.
Entretanto, verificou-se que o partido não abriu conta específica para recebimento de eventuais doações. Por outro lado, não houve nenhuma
movimentação de recursos pelo partido. Desta forma, entendo que as contas devam ser aprovadas, porém, com ressalvas.
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Diante do exposto, salvo dolo ou má fé, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/17, HOMOLOGO as contas
prestadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do município de Nova Roma do Sul, referente à campanha das Eleições 2018,
julgando-as APROVADAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, em nada sendo requerido dentro do prazo legal, registre-se no SICO e arquivem-se.
Antônio Prado, 08 de fevereiro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-21.2018.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno Eleições - 2° Turno - 2018
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB - ANTONIO PRADO (ADV(S) CRISTHIAN CARRA-OAB 80.607)
RESPONSÁVEL(S) : VALDICIR VIALI E GILSON PRIGOL (ADV(S) CRISTHIAN CARRA-OAB 80.607)
Vistos e examinados.
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha referente às eleições gerais de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, do município de
Antônio Prado, conforme estabelece a Lei 9.504/97.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela agremiação partidária.
Houve publicação em Edital, para ciência dos interessados, informando a apresentação da prestação de contas, fls. 45. Não houve
impugnação à prestação, fls. 45 v.
Emitidos o exame da prestação e o parecer conclusivo, fls. 47 a 49, o examinador de contas, designado pela Portaria nº 003/2018, opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, em decorrência do partido não ter aberto conta específica para recebimento de doações.
Com vista, houve regular intervenção do representante do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, fl.
51.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei sucintamente.
DECIDO.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral.
Na análise, verificou-se que as determinações legais foram atendidas pelo Partido, sendo que no exame das contas não se constatou
irregularidades que comprometam a sua integridade.
Entretanto, verificou-se que o partido não abriu conta específica para recebimento de eventuais doações. Por outro lado, não houve nenhuma
movimentação de recursos pelo partido. Desta forma, entendo que as contas devam ser aprovadas, porém, com ressalvas.
Diante do exposto, salvo dolo ou má fé, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/17, HOMOLOGO as contas
prestadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, do município de Antônio Prado referente à campanha das Eleições 2018,
julgando-as APROVADAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, em nada sendo requerido dentro do prazo legal, registre-se no SICO e arquivem-se.
Antônio Prado, 08 de fevereiro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 04/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-36.2018.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno Eleições - 2° Turno - 2018
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - ANTONIO PRADO (ADV(S) PEDRO RONALDO GOULART RIBEIRO-OAB 30920)
RESPONSÁVEL(S) : MARIA ÂNGELA MEOTTI DE BAIRROS E NATANA ZULIN PONTEL (ADV(S) PEDRO RONALDO GOULART RIBEIROOAB 30920)
Vistos e examinados.
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha referente às eleições gerais de 2018 do Partido Social Democrático– PSD, do município de
Antônio Prado, conforme estabelece a Lei 9.504/97.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela agremiação partidária.
Houve publicação em Edital, para ciência dos interessados, informando a apresentação da prestação de contas, fls. 45. Não houve
impugnação à prestação, fls. 45 v.
Emitidos o exame da prestação e o parecer conclusivo, fls. 46/47, o examinador de contas, designado pela Portaria nº 003/2018, opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, em decorrência do partido não ter aberto conta específica para recebimento de doações.
Com vista, houve regular intervenção do representante do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, fl.
49.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei sucintamente.
DECIDO.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral.
Na análise, verificou-se que as determinações legais foram atendidas pelo Partido, sendo que no exame das contas não se constatou
irregularidades que comprometam a sua integridade.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Entretanto, verificou-se que o partido não abriu conta específica para recebimento de eventuais doações. Por outro lado, não houve nenhuma
movimentação de recursos pelo partido. Desta forma, entendo que as contas devam ser aprovadas, porém, com ressalvas.
Diante do exposto, salvo dolo ou má fé, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/17, HOMOLOGO as contas
prestadas pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, do município de Antônio Prado, referente à campanha das Eleições 2018,
julgando-as APROVADAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, em nada sendo requerido dentro do prazo legal, registre-se no SICO e arquivem-se.
Antônio Prado, 08 de fevereiro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 05/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-88.2018.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno Eleições - 2° Turno - 2018
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES PT - IPÊ (ADV(S) ANTONIO MARCOS DONDE DE ALEXANDRE-OAB 56734)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR MENEGOT E FABIANO LOVATEL (ADV(S) ANTONIO MARCOS DONDE DE ALEXANDRE-OAB 56734)
Vistos e examinados.
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha referente às eleições gerais de 2018 do Partido dos Trabalhadores – PT, do município de Ipê,
conforme estabelece a Lei 9.504/97.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela agremiação partidária.
Houve publicação em Edital, para ciência dos interessados, informando a apresentação da prestação de contas, fls. 45. Não houve
impugnação à prestação, fls. 45 v.
Emitidos o exame da prestação e o parecer conclusivo, fls. 46/47, o examinador de contas, designado pela Portaria nº 003/2018, opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, em decorrência do partido não ter aberto conta específica para recebimento de doações.
Com vista, houve regular intervenção do representante do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, fl.
49.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei sucintamente.
DECIDO.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral.
Na análise, verificou-se que as determinações legais foram atendidas pelo Partido, sendo que no exame das contas não se constatou
irregularidades que comprometam a sua integridade.
Entretanto, verificou-se que o partido não abriu conta específica para recebimento de eventuais doações. Por outro lado, não houve nenhuma
movimentação de recursos pelo partido. Desta forma, entendo que as contas devam ser aprovadas, porém, com ressalvas.
Diante do exposto, salvo dolo ou má fé, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/17, HOMOLOGO as contas
prestadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do município de Ipê, referente à campanha das Eleições 2018, julgando-as
APROVADAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, em nada sendo requerido dentro do prazo legal, registre-se no SICO e arquivem-se.
Antônio Prado, 08 de fevereiro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 06/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-73.2018.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno Eleições - 2° Turno - 2018
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB - NOVA ROMA DO SUL (ADV(S) LUCIANO GRAZZIOTIN TIEPO-OAB
41154)
RESPONSÁVEL(S) : VILSON ZANOTTO E MOACIR JOSÉ ROMAN (ADV(S) LUCIANO GRAZZIOTIN TIEPO-OAB 41154)
Vistos e examinados.
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha referente às eleições gerais de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município
de Nova Roma do Sul, conforme estabelece a Lei 9.504/97.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela agremiação partidária.
Houve publicação em Edital, para ciência dos interessados, informando a apresentação da prestação de contas, fls. 23. Não houve
impugnação à prestação, fls. 23 v.
Emitidos o exame da prestação e o parecer conclusivo, fls. 24 a 25, o examinador de contas, designado pela Portaria nº 003/2018, opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, em decorrência do partido não ter aberto conta específica para recebimento de doações.
Com vista, houve regular intervenção do representante do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, fl.
27.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei sucintamente.
DECIDO.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Na análise, verificou-se que as determinações legais foram atendidas pelo Partido, sendo que no exame das contas não se constatou
irregularidades que comprometam a sua integridade.
Entretanto, verificou-se que o partido não abriu conta específica para recebimento de eventuais doações. Por outro lado, não houve nenhuma
movimentação de recursos pelo partido. Desta forma, entendo que as contas devam ser aprovadas, porém, com ressalvas.
Diante do exposto, salvo dolo ou má-fé, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/17, HOMOLOGO as contas
prestadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do município de Nova Roma do Sul, referente à campanha das Eleições
2018, julgando-as APROVADAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, em nada sendo requerido dentro do prazo legal, registre-se no SICO e arquivem-se.
Antônio Prado, 08 de fevereiro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 07/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-43.2018.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno Eleições - 2° Turno - 2018
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB - NOVA ROMA DO SUL (ADV(S) LUCIANO GRAZZIOTIN TIEPOOAB 41154)
RESPONSÁVEL(S) : JULI FORLIN E OLIVIO DALLO (ADV(S) LUCIANO GRAZZIOTIN TIEPO-OAB 41154)
Vistos e examinados.
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha referente às eleições gerais de 2018 do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, do
município de Nova Roma do Sul, conforme estabelece a Lei 9.504/97.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela agremiação partidária.
Houve publicação em Edital, para ciência dos interessados, informando a apresentação da prestação de contas, fls. 23. Não houve
impugnação à prestação, fls. 23 v.
Emitidos o exame da prestação e o parecer conclusivo, fls. 24 a 25, o examinador de contas, designado pela Portaria nº 003/2018, opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, em decorrência do partido não ter aberto conta específica para recebimento de doações.
Com vista, houve regular intervenção do representante do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, fl.
27.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei sucintamente.
DECIDO.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral.
Na análise, verificou-se que as determinações legais foram atendidas pelo Partido, sendo que no exame das contas não se constatou
irregularidades que comprometam a sua integridade.
Entretanto, verificou-se que o partido não abriu conta específica para recebimento de eventuais doações. Por outro lado, não houve nenhuma
movimentação de recursos pelo partido. Desta forma, entendo que as contas devam ser aprovadas, porém, com ressalvas.
Diante do exposto, salvo dolo ou má-fé, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/17, HOMOLOGO as contas
prestadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do município de Nova Roma do Sul, referente à campanha das
Eleições 2018, julgando-as APROVADAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, em nada sendo requerido dentro do prazo legal, registre-se no SICO e arquivem-se.
Antônio Prado, 08 de fevereiro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 08/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-58.2018.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno Eleições - 2° Turno - 2018
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS PP - NOVA ROMA DO SUL (ADV(S) NIVALDO COMIN-OAB 67762)
RESPONSÁVEL(S) : TIAGO PASA E DOUGLAS FAVERO PASUCH (ADV(S) NIVALDO COMIN-OAB 67762)
Vistos e examinados.
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha referente às eleições gerais de 2018 do Progressistas - PP, do município de Nova Roma do Sul,
conforme estabelece a Lei 9.504/97.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela agremiação partidária.
Houve publicação em Edital, para ciência dos interessados, informando a apresentação da prestação de contas, fls. 30. Não houve
impugnação à prestação, fls. 30 v.
Emitidos o exame da prestação e o parecer conclusivo, fls. 33 a 34, o examinador de contas, designado pela Portaria nº 003/2018, opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, em decorrência do partido não ter aberto conta específica para recebimento de doações.
Com vista, houve regular intervenção do representante do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, fl.
36.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei sucintamente.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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DECIDO.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral.
Na análise, verificou-se que as determinações legais foram atendidas pelo Partido, sendo que no exame das contas não se constatou
irregularidades que comprometam a sua integridade.
Entretanto, verificou-se que o partido não abriu conta específica para recebimento de eventuais doações. Por outro lado, não houve nenhuma
movimentação de recursos pelo partido. Desta forma, entendo que as contas devam ser aprovadas, porém, com ressalvas.
Diante do exposto, salvo dolo ou má-fé, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/17, HOMOLOGO as contas
prestadas pelo PROGRESSISTAS – PP, do município de Nova Roma do Sul, referente à campanha das Eleições 2018, julgando-as
APROVADAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, em nada sendo requerido dentro do prazo legal, registre-se no SICO e arquivem-se.
Antônio Prado, 08 de fevereiro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 09/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-51.2018.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno Eleições - 2° Turno - 2018
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS PP - ANTONIO PRADO (ADV(S) LUCIANO GRAZZIOTIN TIEPO-OAB 41154)
RESPONSÁVEL(S) : ROBERTO JOSE DALLE MOLE E ABEL PASUCH (ADV(S) LUCIANO GRAZZIOTIN TIEPO-OAB 41154)
Vistos e examinados.
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha referente às eleições gerais de 2018 do Progressistas - PP, do município de Antônio Prado,
conforme estabelece a Lei 9.504/97.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela agremiação partidária.
Houve publicação em Edital, para ciência dos interessados, informando a apresentação da prestação de contas, fls. 22. Não houve
impugnação à prestação, fls. 22 v.
Emitidos o exame da prestação e o parecer conclusivo, fls. 23 a 24, o examinador de contas, designado pela Portaria nº 003/2018, opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, em decorrência do partido não ter aberto conta específica para recebimento de doações.
Com vista, houve regular intervenção do representante do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, fl.
26.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei sucintamente.
DECIDO.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral.
Na análise, verificou-se que as determinações legais foram atendidas pelo Partido, sendo que no exame das contas não se constatou
irregularidades que comprometam a sua integridade.
Entretanto, verificou-se que o partido não abriu conta específica para recebimento de eventuais doações. Por outro lado, não houve nenhuma
movimentação de recursos pelo partido. Desta forma, entendo que as contas devam ser aprovadas, porém, com ressalvas.
Diante do exposto, salvo dolo ou má-fé, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/17, HOMOLOGO as contas
prestadas pelo PROGRESSISTAS – PP, do município de Antônio Prado, referente à campanha das Eleições 2018, julgando-as APROVADAS
COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, em nada sendo requerido dentro do prazo legal, registre-se no SICO e arquivem-se.
Antônio Prado, 08 de fevereiro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 10/2019 - 6 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-28.2018.6.21.0006
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - Eleições - Eleição Majoritária - Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno Eleições - 2° Turno - 2018
PROCEDÊNCIA: Antônio Prado
JUIZ ELEITORAL: NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB - NOVA ROMA DO SUL (ADV(S) BETÂNIA GÓES MACEDO SOSNOSKI-OAB
62.685)
RESPONSÁVEL(S) : LUCIANA CRISTINA BORGES RIBEIRO E ROSANGELA MARIA TIEPPO (ADV(S) BETÂNIA GÓES MACEDO
SOSNOSKI-OAB 62.685)
Vistos e examinados.
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha referente às eleições gerais de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, do município de
Nova Roma do Sul, conforme estabelece a Lei 9.504/97.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente pela agremiação partidária.
Houve publicação em Edital, para ciência dos interessados, informando a apresentação da prestação de contas, fls. 20. Não houve
impugnação à prestação, fls. 20 v.
Emitidos o exame da prestação e o parecer conclusivo, fls. 23 a 25, o examinador de contas, designado pela Portaria nº 003/2018, opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, em decorrência do partido não ter aberto conta específica para recebimento de doações.
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Com vista, houve regular intervenção do representante do Ministério Público Eleitoral, opinando pela aprovação das contas com ressalvas, fl.
27.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Relatei sucintamente.
DECIDO.
Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral.
Na análise, verificou-se que as determinações legais foram atendidas pelo Partido, sendo que no exame das contas não se constatou
irregularidades que comprometam a sua integridade.
Entretanto, verificou-se que o partido não abriu conta específica para recebimento de eventuais doações. Por outro lado, não houve nenhuma
movimentação de recursos pelo partido. Desta forma, entendo que as contas devam ser aprovadas, porém, com ressalvas.
Diante do exposto, salvo dolo ou má-fé, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.553/17, HOMOLOGO as contas
prestadas pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, do município de Nova Roma do Sul, referente à campanha das Eleições 2018,
julgando-as APROVADAS COM RESSALVAS.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, em nada sendo requerido dentro do prazo legal, registre-se no SICO e arquivem-se.
Antônio Prado, 08 de fevereiro de 2019
NILTON LUÍS ELSENBRUCH FILOMENA
Juiz Eleitoral da 006ª ZE

8ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2019 - 008 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-85.2018.6.21.0008
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - 2018
PROCEDÊNCIA: Bento Gonçalves/RS
JUÍZA ELEITORAL: CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS (ADV(S) WILSON GUERRA ESTIVETE-OAB 45.771)
RESPONSÁVEL(S) : ELMAR CAINELLI E ALTEMIR CAPELLARO (ADV(S) WILSON GUERRA ESTIVETE-OAB 45.771)
Vistos.
Tendo em vista que a agremiação partidária apresentou contas antes da prolação da sentença, reconsidero a decisão proferida à fl. 09,
determinando:
I- Junte-se a estes autos as fls. 02/13 do Processo n. 107-02.2018.6.21.0008;
II- Arquive-se o Processo n. 107-02.2018.6.21.0008;
III- Proceda-se a análise das contas, conforme determinado na Resolução TSE 23.553/17.
Intime-se o MPE.
Diligências legais.
Bento Gonçalves, 06 de fevereiro de 2019.
CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES,
JUÍZA ELEITORAL DE 008.ªZE.

9ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 028/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-09.2017.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE COMITÊ FINANCEIRO - PSC - CAÇAPAVA DO SUL - OMISSÃO - 2016 - Eleições
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSC - CAÇAPAVA DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON DA SILVA BORGES, JOSÉ MISSIONEIRO BITENCOURT E DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSC
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de omissão em presta contas do PSC de Caçapava do Sul, relativa ao pleito municipal de 2016.
Intimados, a agremiação e seus responsáveis, inclusive o Diretório Estadual do PSC, quedaram-se inertes.
O Ministério Público manifestou-se pelas contas serem julgadas não prestadas.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, os autos estão adequadamente instruídos nos termos da Lei 9.504/1997 e da Res. TSE 23.463/2015.
As contas não foram entregues no prazo fixado no art. 45, caput, da Res. TSE 23.463/2015 . Embora regulares as intimações realizadas para
apresentarem as contas no prazo de 72h (setenta e duas horas), permaneceram inertes até o presente momento.
Não exitem indícios de utilização de fundo partidário, fontes vedadas, recursos de origem desconhecida.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, nos termos do art. 68, IV, "a", da Res.-TSE nº 23.463/2015, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha de 2016 do
PSC de Caçapava do Sul e determino a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário até a regularização da omissão, com
fulcro no art. 73, §1º, da Res.-TSE nº 23.463/2015.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Intimem-se com a publicação da presente decisão junto ao DEJERS.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 029/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-11.2017.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PC DO B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (ADV(S) WAGNER CASTRO-OAB 68.162)
RESPONSÁVEL(S) : ARMANDIO CLODOMIRO LOPES DA SILVEIRA E CLEMAR BIAGGI ROCHA (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PC do B de Lavras do Sul referente ao exercício de 2015, apresentadas em 31/10/2016
e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 23.432/14, estando devidamente assinada.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado e não foram
apresentadas impugnações.
Foi trazido aos autos pelo examinador, o relatório preliminar, com pedido de diligências em razão da existência de impropriedades (art. 36, III
da Res. TSE nº. 23.546/17).
A agremiação partidário juntos documentos (fls. 79/83).
Emitido parecer conclusivo pela desaprovaçã odas contas (fl. 92) e em mesmo sentido manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Não foram apresentados memoriais finais.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 23.432/14, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº. 23.546/17) e quanto
ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/14 (art. 65, II da Res. TSE nº. 23.546/17) também, por
tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio do tempus regit actum,
nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se, após diligências, que os documentos apresentados (ainda que parcialmente) e a
escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas
determinações legais.
Os apontamentos, resumidamente sobre ausência de identificação de CPF nos dois depósitos realizados, que não impediram a análise das
contas assim como a identificação do depositante, o próprio Presidente do Partido para pagamento dos registros contábeis mínimos para a
existência do próprio partido, conforme pode ser aferido junto aos recibos regularmente emitidos, não possuem gravidade para gerar uma
desaprovação, no meu entendimento, merecendo as contas tão somente o registro de ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS as contas do PC do B de Lavras
do Sul, referentes ao exercício 2015.
Registre-se e intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas ao Ministério Publico Eleitoral para ciência da decisão.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 55-71.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PDT - CAÇAPAVA DO SUL - 2015
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANI AMESTOY DA SILVA, FRANCISCO DE PAULO DUTRA HENRIQUES E LUCIANA MESSAGIO DA ROSA
(ADV(S) ALDO AZEVEDO DA SILVA-OAB 21.423), CARLOS RENI VIEIRA DE ARAUJO
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se da apreciação de contas anual do PDT de Caçapava do Sul, referente ao exercício de 2015, apresentada em 07/07/2016.
As partes encontram-se devidamente representadas por advogado.
Publicado edital (nº. 009/2016), transcorreu o prazo sem impugnação.
Em verificação preliminar o técnico examinador das contas verificou a necessidade de comprovações/complementações adicionais.
Notificado para manifestar-se dos apontamentos, o partido juntou documentos (fl. 158/161).
Em parecer técnico conclusivo, o examinador concluiu pela existência de impropriedades e irregularidades, em especial a existência de
recebimento de recursos sem a devida comprovação da origem, opinando pela DESAPROVAÇÃO das mesmas.
Ao Relatório Final de Exame da área técnica sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral em mesmo sentido.
Notificado para apresentar manifestação final a agremiação partidária, novamente, preferiu o silêncio.
Vieram os autos conclusos para sentença.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a probidade, através do controle dos recursos financeiros aplicados, com vistas a
viabilizar a verificação de abusos e ilegalidades ocorridos. (RAMAYANA, 2012). O escopo primordial da legislação que rege a prestação de
contas é balisar as condutas dos partidos, permitindo a identificação de possíveis irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos
financeiros, garantindo a lisura e equidade entre os mesmos, evitando que recursos de origem indevidas e/ou ilícitos sejam utilizados.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, a presente prestação segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/14 (art. 65, II da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, ausente manifestação do partido, embora notificado para tal, verificou-se a irregularidade das contas.
No tocante ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina (Res. TSE nº. 23.432/2014, art. 8º) que as doações em
recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário
diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096 de 1995, art. 39, § 3º). Sendo que o depósito bancário deverá ser realizado nas contas
“Doações para Campanha” ou “outros recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação
bancária no qual o CPF ou o CNPJ do doador seja obrigatoriamente identificado.
No caso em tela, conforme apontado nos relatório elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PDT de Santana da Boa
Vista não realizou a comprovação da fonte dos recursos recebidos por doação, seja pela ausência do CPF no extrato bancário ou seja por
outro meio hábil, capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos.
Ainda, tal situação foi agravada pela ausência de emisão dos recibos eleitorais, previstos e obrigatórios conforme preve a legislação,
Res. TSE nº. Art. 11. Os órgãos partidários, de qualquer esfera, deverão emitir, para cada doação recebida, o respectivo recibo de doação
partidária, no prazo máximo de até quinze dias, contado do crédito na conta específica.
§ 1º Os recibos serão numerados, por partido político, em ordem sequencial e deverão ser emitidos a partir da página do Tribunal Superior
Eleitoral na internet).
A falta de emissão de recibos eleitorais referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer
a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos, ainda mais quando ausentes,
também, a identificação no extrato.
Em síntese, o partido recebeu 74 depósitos, totalizando (R$ 2.870,00) sem emissão de recibo eleitoral válido e sem o trânsito prévio pela conta
bancária, sem apresentar qualquer outro documento hábil e, embora possibilitado o contraditório, corolário lógico é a caracterização de
recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A impossibilidade de
confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das informações prestadas. 2. A
arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede a atuação fiscalizatória
quanto à licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no CPF dos doadores.
Impossibilidade de identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no período, justificando a
aplicação da penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação dos parâmetros fixados
no § 3º do art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo Partidário pelo prazo
de quatro meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750, ACÓRDÃO de
04/07/2018, Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 119, Data
06/07/2018, Página 5 ).
Os documentos juntados nas fls. 63/106, recibos produzidos e firmados unilateralmente pelo partido, que, diferentemente dos recibos oficiais,
não possuem qualquer tipo de comprovação, seja pela assinatura do doador ou meio que se permita aferir sua veracidade, não substituem os
recibos exigidos pela legislação. Sendo pacífico o entendimento jurisprudencial.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser efetuadas
por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta do partido político,
admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo eleitoral, no prazo
máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do partido não
substitui o recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo a identificação
de depósito como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo prestador, o que impossibilita
a efetiva fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode ser identificada. A
falta de identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente recolhimento desses recursos
pelo prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014. (TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE MS, Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
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É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período mínimo de 01 (um) ano, estendido até o recolhimento da
importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça Eleitoral. Imperiosa,
também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de 10% (dez
por cento), considerando que, embora não se trate de valores expressivos, correspondem à quase integralidade das receitas do órgão
partidário, o que denota a contumácia do partido no recebimento de recursos em desacordo com as leis eleitorais.
No mais, acolho na totalidade o parecer técnico e a promoção ministerial.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PDT de Caçapava do Sul, relativas ao exercício de 2015 e
determino (I) a suspensão suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 01 (um)
ano, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE 23.432/2014, (II) não obstante a suspensão imposta no item I, a suspensão da distribuição ou
do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até o recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o
esclarecimento da origem do recursos acima apontados seja aceito pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE
23.432/2014; (III) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, consistente em R$ 2.870,00 (dois mil oitocentos e
setenta reais), acrescido da multa, que arbitro em 10% do valor da irregularidade. Tal valor deverá ser atualizado monetariamente e acrescido
de juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.432/14, art. 62, § 1º). Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da
Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão regional do partido sobre o inteiro teor da decisão e a intimação para
que (I) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão
sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23546/17; (II) destine a quantia retida à
conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma
prevista na decisão; ou (IV) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de
repasses destinados ao órgão partidário sancionado nos termos do art. 60 da Res. TSE nº. 23546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 62, I, “b”) e remessa dos autos ao TRE para
prosseguimento da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 031/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-04.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PT - SANTANA DA BOA VISTA - 2015
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) FÁBIO GARCIA GÓES-OAB 103995)
RESPONSÁVEL(S) : PAMELA URRUTH DE MELO (ADV(S) FÁBIO GARCIA DE GÓES-OAB 103.995), GEREMIAS BATISTA DE FREITAS
(ADV(S) FÁBIO GARCIA GÓES-OAB 103995), JÚLIO CÉSAR ROSA FARIAS
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se da apreciação de contas anual do PT de Santana da Boa Vista, referente ao exercício de 2015, apresentada em 06/07/2016.
As partes encontram-se devidamente representadas por advogado.
Publicado edital (nº. 009/2016), transcorreu o prazo sem impugnação.
Em verificação preliminar o técnico examinador das contas verificou a necessidade de comprovações/complementações adicionais.
Notificado para manifestar-se dos apontamentos, o partido preferiu o silêncio.
Em parecer técnico conclusivo, o examinador concluiu pela existência de impropriedades e irregularidades, em especial a existência de
recebimento de recursos sem a devida comprovação da origem, opinando pela DESAPROVAÇÃO das mesmas.
Ao Relatório Final de Exame da área técnica sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral em mesmo sentido.
Notificado para apresentar manifestação final a agremiação partidária, novamente, preferiu o silêncio.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a probidade, através do controle dos recursos financeiros aplicados, com vistas a
viabilizar a verificação de abusos e ilegalidades ocorridos. (RAMAYANA, 2012). O escopo primordial da legislação que rege a prestação de
contas é balisar as condutas dos partidos, permitindo a identificação de possíveis irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos
financeiros, garantindo a lisura e equidade entre os mesmos, evitando que recursos de origem indevidas e/ou ilícitos sejam utilizados.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, a presente prestação segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/14 (art. 65, II da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, ausente manifestação do partido, embora notificado para tal, verificou-se a irregularidade das contas.
No tocante ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina (Res. TSE nº. 23.432/2014, art. 8º) que as doações em
recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário
diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096 de 1995, art. 39, § 3º). Sendo que o depósito bancário deverá ser realizado nas contas
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“Doações para Campanha” ou “outros recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação
bancária no qual o CPF ou o CNPJ do doador seja obrigatoriamente identificado.
No caso em tela, conforme apontado nos relatório elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PT de Santana da Boa Vista
não realizou a comprovação da fonte dos recursos recebidos por doação, seja pela ausência do CPF no extrato bancário ou seja por outro
meio hábil, capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos.
Ainda, tal situação foi agravada pela ausência de emisão dos recibos eleitorais, previstos e obrigatórios conforme preve a legislação,
Res. TSE nº. Art. 11. Os órgãos partidários, de qualquer esfera, deverão emitir, para cada doação recebida, o respectivo recibo de doação
partidária, no prazo máximo de até quinze dias, contado do crédito na conta específica.
§ 1º Os recibos serão numerados, por partido político, em ordem sequencial e deverão ser emitidos a partir da página do Tribunal Superior
Eleitoral na internet).
A falta de emissão de recibos eleitorais referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer
a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos, ainda mais quando ausentes,
também, a identificação no extrato.
Em síntese, o partido recebeu 20 depósitos, totalizando (R$ 3.318,27) sem emissão de recibo eleitoral válido e sem a identificação dos
mesmos junto aos extratos, sem apresentar qualquer outro documento hábil e, embora possibilitado o contraditório, em duas oportunidades, ter
se mantido omisso quanto ao fato, corolário lógico é a caracterização de recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A impossibilidade de
confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das informações prestadas. 2. A
arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede a atuação fiscalizatória quanto à
licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no CPF dos doadores.
Impossibilidade de identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no período, justificando a
aplicação da penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação dos parâmetros fixados
no § 3º do art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo Partidário pelo prazo
de quatro meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750, ACÓRDÃO de
04/07/2018, Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 119, Data
06/07/2018, Página 5 ).
Os documentos juntados nas fls. 07/36, recibos produzidos e firmados unilateralmente pelo partido, que, diferentemente dos recibos oficiais,
não possuem qualquer tipo de comprovação, seja pela assinatura do doador ou meio que se permita aferir sua veracidade, não substituem os
recibos exigidos pela legislação. Sendo pacífico o entendimento jurisprudencial.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser
efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta
do partido político, admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo
eleitoral, no prazo máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do
partido não substitui o recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo
a identificação de depósito como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo prestador,
o que impossibilita a efetiva fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode ser
identificada. A falta de identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente recolhimento
desses recursos pelo prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014.
(TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS, Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data
de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período mínimo de 01 (um) ano, estendido até o recolhimento da
importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça Eleitoral. Imperiosa,
também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular (R$ 1.724,00), acrescida de multa
de 10% (dez por cento), considerando que, embora não se trate de valores expressivos, correspondem à quase integralidade das receitas do
órgão partidário, o que denota a contumácia do partido no recebimento de recursos em desacordo com as leis eleitorais.
No mais, acolho na totalidade o parecer técnico e a promoção ministerial.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PT de Santana da Boa Vista, relativas ao exercício de 2015
e determino (I) a suspensão suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 01 (um)
ano, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE 23.432/2014, (II) não obstante a suspensão imposta no item I, a suspensão da distribuição ou
do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até o recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o
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esclarecimento da origem do recursos acima apontados seja aceito pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE
23.432/2014; (III) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, consistente em R$ 3.318,27 (três mil, trezentos e
dezoito reais e vinte e sete centavos), acrescido da multa, que arbitro em 10% do valor da irregularidade. Tal valor deverá ser atualizado
monetariamente e acrescido de juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.432/14, art. 62, § 1º). Transitada em julgado a decisão, nos termos
do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão regional do partido sobre o inteiro teor da decisão
e a intimação para que (I) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados
ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23546/17; (II) destine a
quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União
(GRU), na forma prevista na decisão; ou (IV) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência
ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado nos termos do art. 60 da Res. TSE nº. 23546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 62, I, “b”) e remessa dos autos ao TRE para
prosseguimento da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 032/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-26.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSB - SANTANA DA BOA VISTA - EXERCÍCIO 2014
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) SÍLVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71.822)
RESPONSÁVEL(S) : DERLI OLIVEIRA DE MELO E FERNANDA GARCIA FREITAS (ADV(S) SILVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71822)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PSB de Santana da Boa Vista referente ao exercício de 2014, apresentadas em 01/06/2015
e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado e não foram
apresentadas impugnações.
Foi trazido aos autos pelo examinador, o relatório preliminar, com pedido de diligências em razão da existência de impropriedades (art. 36, III
da Res. TSE nº. 23.546/17).
A agremiação partidário juntos documentos.
Emitido parecer conclusivo pela desaprovação das contas e em mesmo sentido manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Não foram apresentados memoriais finais.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº. 23.546/17) e quanto
ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº. 23.546/17) também, por
tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio do tempus regit actum,
nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se, após diligências, que os documentos apresentados (ainda que parcialmente) e a
escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas
determinações legais.
Os apontamentos, resumidamente sobre ausência de identificação de CPF nos depósitos realizados, que não impediram a análise das contas
assim como a identificação do depositante, dada a documentação apresentada, registrando que, diferentemente das resoluções posteriores, a
Res. TSE nº. 21.841/04 não fazia nenhuma exigência específica quanto aos recibos, não possuem gravidade para gerar uma desaprovação,
no meu entendimento, merecendo as contas tão somente o registro de ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS as contas do PSB de Santana da
Boa Vista, referentes ao exercício 2014.
Registre-se e intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas ao Ministério Publico Eleitoral para ciência da decisão.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 033/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-11.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSB - SANTANA DA BOA VISTA - EXERCÍCIO 2013
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) SÍLVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71822)
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RESPONSÁVEL(S) : DERLI OLIVEIRA DE MELO E FERNANDA GARCIA FREITAS (ADV(S) SILVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71822)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PSB de Santana da Boa Vista referente ao exercício de 2013, apresentadas em 10/06/2015
e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado e não foram
apresentadas impugnações.
Foi trazido aos autos pelo examinador, o relatório preliminar, com pedido de diligências em razão da existência de impropriedades (art. 36, III
da Res. TSE nº. 23.546/17).
A agremiação partidário juntos documentos.
Emitido parecer conclusivo pela desaprovação das contas e em mesmo sentido manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Não foram apresentados memoriais finais.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº. 23.546/17) e quanto
ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº. 23.546/17) também, por
tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio do tempus regit actum,
nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se, após diligências, que os documentos apresentados (ainda que parcialmente) e a
escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas
determinações legais.
Os apontamentos, resumidamente sobre ausência de identificação de CPF nos depósitos realizados, que não impediram a análise das contas
assim como a identificação do depositante, dada a documentação apresentada, registrando que, diferentemente das resoluções posteriores, a
Res. TSE nº. 21.841/04 não fazia nenhuma exigência específica quanto aos recibos, não possuem gravidade para gerar uma desaprovação,
no meu entendimento, merecendo as contas tão somente o registro de ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS as contas do PSB de Santana da
Boa Vista, referentes ao exercício 2013.
Registre-se e intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas ao Ministério Publico Eleitoral para ciência da decisão.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-24.2015.6.21.0009
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PC DO B - EXERCÍCIO 2011
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B (ADV(S) WAGNER CASTRO-OAB 68.162)
RESPONSÁVEL(S) : CLEMAR BIAGGI ROCHA E ARMANDIO CLODOMIRO LOPES SILVEIRA (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PC do B de Lavras do Sul referente ao exercício de 2011, apresentadas em
02/07/2015 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado e não foram
apresentadas impugnações.
Foi trazido aos autos pelo examinador o relatório preliminar, com pedido de diligências em razão da ausência de peças (art. 34, §3º da Res.
TSE nº. 23.546/17).
Emitido parecer conclusivo pela desaprovação e em mesmo sentido manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Não foram apresentados memoriais finais.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº. 23.546/17) e quanto
ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, 1I da Res. TSE nº. 23.546/17) também, por
tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio do tempus regit actum,
nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
A jurisprudência é pacífica no sentido que a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios
graves e relevantes, que impossibilitam o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral.
Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Partido Político. Diretório Municipal. Exercício Financeiro. 2010. Declaração expressa que não possui
conta bancária. Contabilização de doações estimáveis em dinheiro para funcionamento do Partido. Existência. Decisão a quo.
Aprovação. Recurso, Afirmação pelo partido, em sede de contrarrazões, de recebimento de doações em dinheiro. Fato novo. Registro na
prestação de contas. Ausência. Irregularidade insanável. Reforma da sentença. Contas. Desaprovação. Suspensão do repasse de novas cotas
do Fundo Partidário. Período de 12 (doze) meses). Provimento do apelo. 1. In casu, o partido, ora recorrido, em suas contrarrazões, afirmou
que arrecadou recursos em dinheiro de seus filiados, evidenciando movimentação financeira no exercício de 2010, a qual não foi
registrada em sua prestação de contas, bem como não transitou pela conta bancária, que sequer foi aberta, em flagrante
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transgressão ao art. 4º da Resolução n.º 21.841/2004....3. Reforma da sentença. 4. Desaprovação das contas. 5. Provimento do
apelo. (TRE-CE, Recurso Eleitoral n.º 519, de 23.11.2011, Rel. Juiz Raimundo Nonato Silva Santos)
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019. incidência do art. inc. III, da
Resolução TSE n.º 21.841/04. Aprovação das contas no juízo originário. Entrega da prestação de anual sem a indicação de conta
bancária, não apenas para controlar os recursos do partido, mas tambem para comprovar, por meio dos extratos bancários, a
alegada ausência de receitas e despesas, pois são os extratos bancários zerados que farão prova desta circunstância. Conjunto de
deficiências de natureza substancial. Reprovação das Contas. Provimemento. (TRE-RS, Recurso Eleitoral 4946, de 25/04/2013, Rel. Dr. Luis
Felipe Pain Fernandes)
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. A falta de abertura de conta bancária para o registro da movimentação financeira e da
apresentação dos extratos bancários correspondentes inviabiliza a fiscalização e a transparência da contabilidade partidária. Provimento
negado.
(TRE-RS - RE: 1819 FARROUPILHA - RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação:
DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 115, Data 02/07/2018, Página 5)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de
abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar
a desaprovação das contas. 2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406,
pressupõe que a ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral.
Interpretação consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve
apresentação tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e
exame da documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas
prestadas, porém desaprovadas. Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - RESPE: 215589 BRASÍLIA - DF, Relator: HENRIQUE
NEVES DA SILVA, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122, Data 27/06/2016,
Página 101)
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 46, III da Resolução TSE nº 23.546/2017, DESAPROVO as contas do PC do B de Lavras do Sul,
referentes ao exercício 2011.
Deixo de aplicar a suspensão de recebimento de recursos do fundo partidário ante a inatividade do órgão municipal.
Registre-se e intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas ao Ministério Publico Eleitoral para ciência da decisão.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-63.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PT - Lavras do Sul - 2014.
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PT - LAVRAS DO SUL (ADV(S) WAGNER CASTRO-OAB 68.162)
RESPONSÁVEL(S) : FÁTIMA TERESA DA ROSA MOREIRA E EDINEIDE DE CAMPOS (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PT de Lavras do Sul referente ao exercício de 2014, apresentadas em 28/07/2016 e instruída
com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado e não foram
apresentadas impugnações.
Foi trazido aos autos pelo examinador (fl. 102), o relatório preliminar, com pedido de diligências em razão da existência de impropriedades (art.
36, III da Res. TSE nº. 23.546/17).
A agremiação partidário juntos documentos (fl.108/109)
Emitido parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas (fl. 110) e em mesmo sentido manifestação do Ministério Público Eleitoral (fl.113).
Não foram apresentados memoriais finais.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, o não atendimento pelo orgão partidário das diligências determinadas pelo juiz (juntada das peças ausentes), implicou na
preclusão do direto de apresentação das mesmas, conforme §9º do art. 35, sendo esta a razão da existência de apontamentos pelo Cartório
Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral, não existindo, portanto, razão para maiores prolongamentos do feito, estando o mesmo apto para
sentença uma vez que atendido, também, o determinado no art. 38.
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº. 23.546/17) e quanto
ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº. 23.546/17) também, por
tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio do tempus regit actum,
nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se, após diligências, que os documentos apresentados (ainda que parcialmente) e a
escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas
determinações legais.
Os apontamentos, de caráter meramente material, referentes a não entrega de algumas peças contábeis, que não impediram a análise das
contas, não possuem gravidade para gerar uma desaprovação, merecendo as contas tão somente o registro de ressalvas, nos termos do
parecer conclusivo e promoção ministerial.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 11 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 25, Página: 18

III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS as contas do PT de Lavras do
Sul, referentes ao exercício 2014.
Registre-se e intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas ao Ministério Publico Eleitoral para ciência da decisão.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-81.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSDB - EXERCÍCIO 2015
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) EDUARDO PIRES DE RODRIGUES-OAB 51.053 E
JOÃO RAFAEL RIBEIRO BRITO-OAB 99190)
RESPONSÁVEL(S) : OSCAR HIPÓLITO GARCIA TEIXEIRA E MARIA IZOLEMA M DA SILVA TEIXEIRA (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063),
GRINALDO MACHADO DE LIMA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se da apreciação de contas anual do PSDB de Lavras do Sul, referente ao exercício de 2015, apresentada em 28/04/2016.
Publicado edital (nº. 007/2016), transcorreu o prazo sem impugnação.
Em verificação preliminar o técnico examinador das contas verificou a necessidade de comprovações/complementações adicionais.
Notificado para manifestar-se dos apontamentos, o partido preferiu o silêncio.
Em parecer técnico conclusivo, o examinador concluiu pela existência de impropriedades e irregularidades, em especial a existência de
recebimento de recursos sem a devida comprovação da origem, opinando pela DESAPROVAÇÃO das mesmas.
Ao Relatório Final de Exame da área técnica sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral em mesmo sentido.
Notificado para apresentar manifestação final a agremiação partidária, novamente, preferiu o silêncio.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a probidade, através do controle dos recursos financeiros aplicados, com vistas a
viabilizar a verificação de abusos e ilegalidades ocorridos. (RAMAYANA, 2012). O escopo primordial da legislação que rege a prestação de
contas é balisar as condutas dos partidos, permitindo a identificação de possíveis irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos
financeiros, garantindo a lisura e equidade entre os mesmos, evitando que recursos de origem indevidas e/ou ilícitos sejam utilizados.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, a presente prestação segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/14 (art. 65, II da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, ausente manifestação do partido, embora notificado para tal, verificou-se a irregularidade das contas.
No tocante ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina (Res. TSE nº. 23.432/2014, art. 8º) que as doações em
recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário
diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096 de 1995, art. 39, § 3º) . Sendo que o depósito bancário deverá ser realizado nas contas
“Doações para Campanha” ou “outros recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação
bancária no qual o CPF ou o CNPJ do doador seja obrigatoriamente identificado.
No caso em tela, conforme apontado nos relatório elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PSDB de Lavras do Sul não
realizou a comprovação da fonte dos recursos recebidos por doação, seja pela ausência do CPF no extrato bancário ou seja por outro meio
hábil, capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos. Ainda, tais doações sequer foram contabilizadas na prestação de
contas, constando apenas nos extratos bancários.
A falta de emissão de recibos eleitorais e o registro nas contas referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o
Poder Judiciário de exercer a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos, ainda
mais quando ausentes, também, a identificação no extrato.
Em síntese, o partido recebeu 02 depósitos, em 25/02/2015 e 15/05/2015, totalizando R$ 220,99 sem emissão de recibo eleitoral válido e sem
a identificação dos mesmos junto aos extratos, sem apresentar qualquer outro documento hábil e, embora possibilitado o contraditório, em dua
oportunidades, ter se mantido omisso quanto ao fato, corolário lógico é a caracterização de recebimento de Recursos de Origem Não
Identificada (RONI).
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A impossibilidade de
confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das informações prestadas. 2. A
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arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede a atuação fiscalizatória quanto à
licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no CPF dos doadores. Impossibilidade de
identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no período, justificando a aplicação da
penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação dos parâmetros fixados no § 3º do
art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de quatro
meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750, ACÓRDÃO de 04/07/2018,
Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 119, Data 06/07/2018,
Página 5 ).
É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período mínimo de 01 (um) ano, estendido até o recolhimento da
importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça Eleitoral. Imperiosa,
também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de 10% (dez
por cento), considerando que, embora não se trate de valores expressivos, correspondem à quase integralidade das receitas do órgão
partidário, o que denota a contumácia do partido no recebimento de recursos em desacordo com as leis eleitorais.
No mais, acolho na totalidade o parecer técnico e a promoção ministerial.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PSDB de Lavras do Sul, relativas ao exercício de 2015 e
determino (I) a suspensão suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 01 (um)
ano, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE 23.432/2014, (II) não obstante a suspensão imposta no item I, a suspensão da distribuição ou
do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até o recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o
esclarecimento da origem do recursos acima apontados seja aceito pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE
23.432/2014; (III) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, consistente em R$ R$ 220,99 (duzentos e vinte
reais e noventa e nove centavos), acrescido da multa, que arbitro em 10% do valor da irregularidade. Tal valor deverá ser atualizado
monetariamente e acrescido de juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.432/14, art. 62, § 1º). Transitada em julgado a decisão, nos termos
do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão regional do partido sobre o inteiro teor da decisão
e a intimação para que (I) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados
ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23546/17; (II) destine a
quantia retida à conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União
(GRU), na forma prevista na decisão; ou (IV) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência
ou insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado nos termos do art. 60 da Res. TSE nº. 23546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 62, I, “b”) e remessa dos autos ao TRE para
prosseguimento da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 27-06.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PT - EXERCÍCIO 2015
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) BENHUR MACHADO-OAB 37.146)
RESPONSÁVEL(S) : LIARA MARIA MACHADO MEDEIROS (ADV(S) ANDREIA MILITZ DE CASTRO TURNA-OAB 56748), ZAURI TIARAJU
FERREIRA DE CASTRO (ADV(S) BENHUR MACHADO-OAB 37.146)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PT de Caçapava do Sul referente ao exercício de 2015, apresentadas em
30/04/2016 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 23.432/14, estando devidamente assinada.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado e não foram
apresentadas impugnações.
Foi trazido aos autos pelo examinador o relatório preliminar, com pedido de diligências em razão da ausência de peças (art. 34, §3º da Res.
TSE nº. 23.546/17).
Notificadas do apontamento, as partes preferiram o silêncio.
Emitido parecer conclusivo pela desaprovação e em mesmo sentido manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Não foram apresentados memoriais finais.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, o não atendimento pelo orgão partidário das diligências determinadas pelo juiz (juntada das peças ausentes), implicou na
preclusão do direto de apresentação das mesmas, conforme §9º do art. 35, sendo esta a razão da existência de apontamentos pelo Cartório
Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral, não existindo, portanto, razão para maiores prolongamentos do feito, estando o mesmo apto para
sentença uma vez que atendido, também, o determinado no art. 38.
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A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 23.432/14, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº. 23.546/17) e quanto
ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/14 (art. 65, II da Res. TSE nº. 23.546/17) também, por
tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio do tempus regit actum,
nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se, após diligências, que os documentos apresentados (ainda que parcialmente) e a
escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas
determinações legais. Registro a parca movimentação fianceira que resumiu-se em, basicamente, os juros oriundos dos pouco menos de R$
50,00 existentes na conta bancária.
Os apontamentos, de caráter meramente material, referentes a não entrega de algumas peças contábeis e a não abertura de todas as contas
bancárias previstas, que não impediram a análise das contas, não possuem gravidade, no meu entendimento, para gerar uma desaprovação,
especialmente da conta principal do partido enocontrar-se ativa, merecendo as contas tão somente o registro de ressalvas.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS as contas do PT de Caçapava do
Sul, referentes ao exercício 2015.
Registre-se e intimem-se com a publicação no DEJERS.
Vistas ao Ministério Publico Eleitoral para ciência da decisão.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 038/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-20.2016.6.21.0009
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSB - EXERCÍCIO 2015
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) SÍLVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71.822)
RESPONSÁVEL(S) : DERLI OLIVEIRA DE MELO E MARÍLIA GARCIA FREITAS (ADV(S) SILVIA PEREIRA OLIVEIRA-OAB 71822),
FERNANDA FREITAS MADEIRA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas contas do PSB de Santana da Boa Vista, relativa ao exercício de 2015 entregue sem a constituição de
defensor para a agremiação partidária.
Intimados, a agremiação e seus responsáveis, inclusive o Diretório Estadual do PSB, permaneceram omissos na regularização.
Vieram os autos conclusos nos termos do §2º, art. 1º, da Res. TRE/RS nº. 239/12.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Por força de lei, art. 32 da Lei 9.096/95, os partidos políticos são obrigados a prestar contas, anualmente a Justiça Eleitoral, até o dia 30 de
abril do ano subsequente, ainda que não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro.
A presente prestação, por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/2014 (art. 65, II da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
A Resolução TRE/RS n. 239/2013, considerado o caráter jurisdicional ao exame da prestação de contas, determinou a obrigatoriedade de
constituição de advogado em processos de prestação de contas. Além disso, a referida Resolução ampara-se na Lei 8.906, de 4 de julho de
1994, que trata do Estatuto da Advocacia, o qual prevê, em seu artigo 5º, que O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do
mandato. Esta regulamentação foi necessária e busca assegurar a celeridade dos processos que envolvem a prestação de contas partidárias,
considerando que na Justiça Eleitoral não há previsão de mandato de procuração tácito e que, com a inclusão do § 6º ao art. 37 da Lei
9.096/95, as prestações de contas partidárias passaram a ter, por força de lei, caráter jurisdicional, e não mais administrativo, como se
entendia antes da edição da Lei n. 12.034/09 (TRE/RS PC 292-74.2012.6.21.0000, Rel. Des. Ingo Wolfgang Sarlet).
Ademais, a Res. TSE nº. 23.546/17 em seu o art. 43, preve que todas as intimações do órgão partidário e dos seus dirigentes devem ser
realizadas na pessoa do seu advogado; devendo o Juiz, verificada a ausência ou a irregularidade da representação processual do órgão
partidário ou dos responsáveis, suspender o processo a qualquer tempo para saneamento do defeito, determinanando a notificação dos
responsáveis para constituírem, nos autos, patrono regularmente habilitado (art. 44).
Ainda o art 2º, caput, da Res. TRE/RS nº. 239/12 é expresso ao determinar que "as contas apresentadas sem a presença de advogado não
serão conhecidas e serão consideradas não prestadas".
III – DISPOSITIVO
Isso posto, nos termos do art 2º da Res. TRE/RS nº. 239/12 e art. 45, V da Res. TSE nº. 23.432/14, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do
PSB de Santana da Boa Vista, relativas ao exercício de 2015 e, consoante o §2º do art. 47 da Res. TSE nº. 23432/14, determino (I) a
SUSPENSÃO do registro ou anotação da agremiação partidária até a regularização da omissão, (II) a proibição do recebimento da cota do
Fundo Partidário até a regularização da omissão e (III) declaro os responsáveis pela agremiação, DERLI OLIVEIRA DE MELO, MARILIA
GARCIA FREITAS e FERNANDA FREITAS MADEIRA, para todos os efeitos, INADIMPLENTES perante a Justiça Eleitoral até a regularização
da situação.
Ficam as partes intimadas com a publicação da presente decisão junto ao DEJERS (art. 226, CNJE).
Oficie-se à Presidência do TRE-RS para que sejam tomadas as providências pertinentes no sentido da suspensão do registro ou da anotação
do órgão de direção municipal.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Registre-se e, com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI - Juiz Eleitoral da 009ª ZE
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 11 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 25, Página: 21

NOTA DE EXPEDIENTE N. 039/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-05.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSD - EXERCÍCIO 2015
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) JOÃO CARLOS MACIEL-OAB 14218)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS MACIEL, BEN-HUR FERREIRA MARQUES E PRISCILA GOMES VIVIAN (ADV(S) JOÃO CARLOS
MACIEL-OAB 14218)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se da apreciação de contas anual do PSD de Caçapava do Sul, referente ao exercício de 2015, apresentada em 15/06/2016.
As partes encontram-se devidamente representadas por advogado.
Publicado edital (nº. 009/2016), transcorreu o prazo sem impugnação.
Em verificação preliminar o técnico examinador das contas verificou a necessidade de comprovações/complementações adicionais.
Notificado para manifestar-se dos apontamentos, o partido preferiu o silêncio.
Em parecer técnico conclusivo, o examinador concluiu pela existência de impropriedades e irregularidades, em especial a existência de
recebimento de recursos sem a devida comprovação da origem, opinando pela DESAPROVAÇÃO das mesmas.
Ao Relatório Final de Exame da área técnica sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral em mesmo sentido.
Notificado para apresentar manifestação final a agremiação partidária, novamente, preferiu o silêncio.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a probidade, através do controle dos recursos financeiros aplicados, com vistas a
viabilizar a verificação de abusos e ilegalidades ocorridos. (RAMAYANA, 2012). O escopo primordial da legislação que rege a prestação de
contas é balisar as condutas dos partidos, permitindo a identificação de possíveis irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos
financeiros, garantindo a lisura e equidade entre os mesmos, evitando que recursos de origem indevidas e/ou ilícitos sejam utilizados.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, a presente prestação segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/14 (art. 65, II da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, ausente manifestação do partido, embora notificado para tal, verificou-se a irregularidade das contas.
No tocante ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina (Res. TSE nº. 23.432/2014, art. 8º) que as doações em
recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário
diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096 de 1995, art. 39, § 3º). Sendo que o depósito bancário deverá ser realizado nas contas
“Doações para Campanha” ou “outros recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação
bancária no qual o CPF ou o CNPJ do doador seja obrigatoriamente identificado.
No caso em tela, conforme apontado nos relatório elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PT de Santana da Boa Vista
não realizou a comprovação da fonte dos recursos recebidos por doação, seja pela ausência do CPF no extrato bancário ou seja por outro
meio hábil, capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos.
Ainda, tal situação foi agravada pela ausência de emisão dos recibos eleitorais, previstos e obrigatórios conforme preve a legislação,
Res. TSE nº. Art. 11. Os órgãos partidários, de qualquer esfera, deverão emitir, para cada doação recebida, o respectivo recibo de doação
partidária, no prazo máximo de até quinze dias, contado do crédito na conta específica.
§ 1º Os recibos serão numerados, por partido político, em ordem sequencial e deverão ser emitidos a partir da página do Tribunal Superior
Eleitoral na internet).
A falta de emissão de recibos eleitorais referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer
a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos, ainda mais quando ausentes,
também, a identificação no extrato.
Em síntese, o partido recebeu 5 depósitos, totalizando (R$ 650,00) sem emissão de recibo eleitoral válido e sem a identificação dos mesmos
junto aos extratos, sem apresentar qualquer outro documento hábil e, embora possibilitado o contraditório, em dua oportunidadesm, ter se
mantido omisso quanto ao fato, corolário lógico é a caracterização de recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A impossibilidade de
confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das informações prestadas. 2. A
arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede a atuação fiscalizatória
quanto à licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no CPF dos doadores.
Impossibilidade de identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no período, justificando a
aplicação da penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação dos parâmetros fixados
no § 3º do art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo Partidário pelo prazo
de quatro meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750, ACÓRDÃO de
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04/07/2018, Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 119, Data
06/07/2018, Página 5 ).
Os documentos juntados nas fls. 05/12, recibos produzidos e firmados unilateralmente pelo partido, que, diferentemente dos recibos oficiais,
não possuem qualquer tipo de comprovação, seja pela assinatura do doador ou meio que se permita aferir sua veracidade, não substituem os
recibos exigidos pela legislação. Sendo pacífico o entendimento jurisprudencial.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser
efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta
do partido político, admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo
eleitoral, no prazo máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do
partido não substitui o recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo a
identificação de depósito como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo prestador, o que
impossibilita a efetiva fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não pode ser identificada.
A falta de identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o consequente recolhimento desses
recursos pelo prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº 23.432/2014.
(TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS, Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento: 02/07/2018, Data
de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período mínimo de 01 (um) ano, estendido até o recolhimento da
importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça Eleitoral. Imperiosa,
também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular (R$ 1.724,00), acrescida de multa
de 10% (dez por cento), considerando que, embora não se trate de valores expressivos, correspondem à quase integralidade das receitas do
órgão partidário, o que denota a contumácia do partido no recebimento de recursos em desacordo com as leis eleitorais.
No mais, acolho na totalidade o parecer técnico e a promoção ministerial.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PSD de Caçapava do Sul, relativas ao exercício de 2015 e
determino (I) a suspensão suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 01 (um)
ano, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE 23.432/2014, (II) não obstante a suspensão imposta no item I, a suspensão da distribuição ou
do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até o recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o
esclarecimento da origem do recursos acima apontados seja aceito pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE
23.432/2014; (III) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, consistente em R$ 650,00 (seiscentos e
cinquenta reais), acrescido da multa, que arbitro em 10% do valor da irregularidade. Tal valor deverá ser atualizado monetariamente e
acrescido de juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.432/14, art. 62, § 1º).Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III,
b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão regional do partido sobre o inteiro teor da decisão e a intimação para
que (I) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão
sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23546/17; (II) destine a quantia retida à
conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma
prevista na decisão; ou (IV) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de
repasses destinados ao órgão partidário sancionado nos termos do art. 60 da Res. TSE nº. 23546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 62, I, “b”) e remessa dos autos ao TRE para
prosseguimento da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 040/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-72.2016.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - SANTANA DA BOA VISTA - 2015
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP- PROGRESSISTA (ADV(S) JOSE ALTER RODRIGUES DE CARVALHO-OAB 014241)
RESPONSÁVEL(S) : IVANO FREITAS DA SILVA, ADAURILIO MELO DA ROSA E PAULO IDELBERTO MELO (ADV(S) JOSÉ ALTER
RODRIGUES CARVALHO-OAB 14241), VILFRED JACSON RICHTER SCHIEFELBEM (ADV(S) JOSÉ ALTER RODRIGUES DE CARVALHOOAB 014241)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se da apreciação de contas anual do PP de Santana da Boa Vista, referente ao exercício de 2015, apresentada em 04/07/2016.
As partes encontram-se devidamente representadas por advogado.
Publicado edital (nº. 011/2018), transcorreu o prazo sem impugnação.
Em verificação preliminar o técnico examinador das contas verificou a necessidade de comprovações/complementações adicionais.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 11 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 25, Página: 23

Notificado para manifestar-se dos apontamentos, o partido preferiu o silêncio.
Em parecer técnico conclusivo, o examinador concluiu pela existência de impropriedades e irregularidades, em especial a existência de
recebimento de recursos sem a devida comprovação da origem, opinando pela DESAPROVAÇÃO das mesmas.
Ao Relatório Final de Exame da área técnica sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral em mesmo sentido.
Notificado para apresentar manifestação final a agremiação partidária, novamente, preferiu o silêncio.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a probidade, através do controle dos recursos financeiros aplicados, com vistas a
viabilizar a verificação de abusos e ilegalidades ocorridos. (RAMAYANA, 2012). O escopo primordial da legislação que rege a prestação de
contas é balisar as condutas dos partidos, permitindo a identificação de possíveis irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos
financeiros, garantindo a lisura e equidade entre os mesmos, evitando que recursos de origem indevidas e/ou ilícitos sejam utilizados.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, a presente prestação segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.432/14 (art. 65, II da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, ausente manifestação do partido, embora notificado para tal, verificou-se a irregularidade das contas.
No tocante ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina (Res. TSE nº. 23.432/2014, art. 8º) que as doações em
recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário
diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096 de 1995, art. 39, § 3º). Sendo que o depósito bancário deverá ser realizado nas contas
“Doações para Campanha” ou “outros recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação
bancária no qual o CPF ou o CNPJ do doador seja obrigatoriamente identificado.
No caso em tela, conforme apontado nos relatório elaborados pelo examinador das contas do Cartório eleitoral, o PP de Santana da Boa Vista
não realizou a comprovação da fonte dos recursos recebidos por doação, seja pela ausência do extrato bancário ou seja por outro meio hábil,
capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos.
Ainda, tal situação foi agravada pela ausência de emisão dos recibos eleitorais, previstos e obrigatórios conforme preve a legislação,
Res. TSE nº. Art. 11. Os órgãos partidários, de qualquer esfera, deverão emitir, para cada doação recebida, o respectivo recibo de doação
partidária, no prazo máximo de até quinze dias, contado do crédito na conta específica.
§ 1º Os recibos serão numerados, por partido político, em ordem sequencial e deverão ser emitidos a partir da página do Tribunal Superior
Eleitoral na internet).
A falta de emissão de recibos eleitorais referentes a recursos arrecadados caracteriza irregularidade que impede o Poder Judiciário de exercer
a fiscalização dos procedimentos contábeis do interessado, notadamente quanto à origem dos recursos, ainda mais quando ausentes,
também, a identificação no extrato ou ausênte o próprio extrato.
Em síntese, o partido recebeu 60 transações, totalizando (R$ 3.000,) sem emissão de recibo eleitoral válido e sem o foencimento de
documentação bancária ou sem apresentar qualquer outro documento hábil e, embora possibilitado o contraditório, em duas oportunidades, ter
se mantido omisso quanto ao fato, corolário lógico é a caracterização de recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A impossibilidade de
confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das informações prestadas. 2. A
arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede a atuação fiscalizatória
quanto à licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no CPF dos doadores.
Impossibilidade de identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no período, justificando a
aplicação da penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação dos parâmetros fixados
no § 3º do art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo Partidário pelo prazo
de quatro meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750, ACÓRDÃO de
04/07/2018, Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 119, Data
06/07/2018, Página 5 ).
Os documentos juntados nas fls. 19/54, recibos produzidos e firmados unilateralmente pelo partido, que, diferentemente dos recibos oficiais,
não possuem qualquer tipo de comprovação, seja pela assinatura do doador ou meio que se permita aferir sua veracidade, não substituem os
recibos exigidos pela legislação. Sendo pacífico o entendimento jurisprudencial.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. Rejeita-se questão de ordem suscitada por membro
do Tribunal para conversão do feito em diligências se já houve oportunidades para a devida instrução dos autos. Tendo sido concedido
oportunidade para o prestador se manifestar acerca de irregularidades assentada no relatório preliminar, e não havendo qualquer outro
apontamento no conclusivo, não já que se falar em nulidade da sentença por falta de abertura de prazo para apresentação de alegações finais,
mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo, impedindo-se a pronuncia de nulidade, consoante o art. 219 do Código Eleitoral.
Conforme o art. 8º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser
efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado com o CPF ou CNPJ do doador, diretamente na conta
do partido político, admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária, sendo ainda necessário a emissão do respectivo recibo
eleitoral, no prazo máximo de 15 dias, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014. Recibo firmado apenas pelo tesoureiro do
partido não substitui o recibo de que trata o § 1º do art. 11 da Resolução TSE nº 23.432/2014, e tampouco o extrato bancário contendo
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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a identificação de depósito como exige a legislação pertinente, por tratar-se de documento produzido unilateralmente pelo
prestador, o que impossibilita a efetiva fiscalização acerca da licitude dessas receitas obtidas pela agremiação partidária, cuja origem não
pode ser identificada. A falta de identificação dos doadores no extrato bancário implica na desaprovação das contas, com o
consequente recolhimento desses recursos pelo prestador ao Fundo Partidário, consoante o art. 14, caput, da Resolução TSE nº
23.432/2014. (TRE-MS - RE: 2406 CAMPO GRANDE - MS, Relator: TELMA VALÉRIA DA SILVA CURIEL MARCON, Data de Julgamento:
02/07/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 1994, Data 06/07/2018, Página 15)
É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período mínimo de 01 (um) ano, estendido até o recolhimento da
importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça Eleitoral. Imperiosa,
também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de 10% (dez
por cento), considerando que, embora não se trate de valores expressivos, correspondem à quase integralidade das receitas do órgão
partidário, o que denota a contumácia do partido no recebimento de recursos em desacordo com as leis eleitorais.
No mais, acolho na totalidade o parecer técnico e a promoção ministerial.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PP de Santana da Boa Vista, relativas ao exercício de 2015
e determino (I) a suspensão suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 01 (um)
ano, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE 23.432/2014, (II) não obstante a suspensão imposta no item I, a suspensão da distribuição ou
do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até o recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o
esclarecimento da origem do recursos acima apontados seja aceito pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE
23.432/2014; (III) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, consistente em R$ 3.318,27 (três mil e trezentos
reais), acrescido da multa, que arbitro em 10% do valor da irregularidade. Tal valor deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros
moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento (Res. TSE n. 23.432/14, art. 62, § 1º). Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I, "a" e III, b", da Resolução
TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão regional do partido sobre o inteiro teor da decisão e a intimação para que (I) proceda, até
o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as
regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23546/17; (II) destine a quantia retida à conta única do Tesouro
Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma prevista na decisão;
ou (IV) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou insuficiência de repasses
destinados ao órgão partidário sancionado nos termos do art. 60 da Res. TSE nº. 23546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 62, I, “b”) e remessa dos autos ao TRE para
prosseguimento da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 06 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-74.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PP - LAVRAS DO SUL - 2016
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP, CLÁUDIO JOSÉ TEIXEIRA BULCÃO, SUZANA BIERMANN PINTO FERREIRA E LADY GIRARD DOS SANTOS (ADV(S)
ANA PAULA PELLIZZER TEIXEIRA-OAB 46799)
Vistos, etc.
Acolho o relatório preliminar e determino, conforme o §3º do art. 34 da Res. TSE nº. 23.546/17, a INTIMAÇÃO do PP de Lavras do Sul e seus
responsáveis para que, no prazo de 20 (vinte) dias juntem aos autos as peças ausentes, elencadas no relatório preliminar.
Caçapava do Sul, 01 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 042/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-12.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - PP - 2017
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP - PROGRESSISTA (ADV(S) JULIANO EMÍLIO SOMMER-OAB 42598)
RESPONSÁVEL(S) : ILSON TOLFO TONDO, DANIEL MIRANDA, PAUL0 SÉRGIO ALVES NICOLA E LORENZO STEFANI SANTOS (ADV(S)
JULIANO EMÍLIO SOMMER-OAB 42598)
Vistos, etc.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando as irregularidades apontadas, a INTIMAÇÃO PP de Caçapava do Sul e
seus responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor do
exame de fl. 63, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de 30
(trinta) dias.
Caçapava do Sul, 01 de fevereiro de 2019
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DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-49.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - OMISSÃO - PSD - 2017 - CAÇAPAVA DO SUL
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSD (ADV(S) JOÃO CARLOS MACIEL-OAB 14218)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO CARLOS MACIEL E BEN HUR FERREIRA MARQUES (ADV(S) JOÃO CARLOS MACIEL-OAB 14218)
Vistos, etc.
Considerando a existência de apontamentos nas contas, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis para que ofereçam
alegações finais no prazo de quinze dias, conforme art. 38 da Res. TSE nº. 23.546/17.
Ultrapassado o prazo, independente de manifestação, voltem os autos conclusos para sentença.
Caçapava do Sul, 01 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 044/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-36.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - MDB - CAÇAPAVA DO SUL - 2016
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : MDB (ADV(S) GIOVANA ANTONIAZZI SALDANHA-OAB 28.028)
RESPONSÁVEL(S) : FRANCISCO OLAVO LEÃO DIAS (ADV(S) GIOVANA ANTONIAZZI SALDANHA-OAB 28.028), LUIS CARLOS
TASCHETTO (ADV(S) PEDRO MARQUES TEIXEIRA-OAB 088885), MARCELO STEFANI COSTA
Vistos, etc.
A Resolução TRE/RS n. 239/2013, considerado o caráter jurisdicional ao exame da prestação de contas, determinou a obrigatoriedade de
constituição de advogado em processos de prestação de contas. Além disso, a referida Resolução ampara-se na Lei 8.906, de 4 de julho de
1994, que trata do Estatuto da Advocacia, o qual prevê, em seu artigo 5º, que O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do
mandato.
Esta regulamentação foi necessária e busca assegurar a celeridade dos processos que envolvem a prestação de contas partidárias,
considerando que na Justiça Eleitoral não há previsão de mandato de procuração tácito e que, com a inclusão do § 6º ao art. 37 da Lei
9.096/95, as prestações de contas partidárias passaram a ter, por força de lei, caráter jurisdicional, e não mais administrativo, como se
entendia antes da edição da Lei n. 12.034/09 (TRE/RS PC 292-74.2012.6.21.0000, Rel. Des. Ingo Wolfgang Sarlet).
Ademais, a Res. TSE nº. 23.546/17 em seu o art. 43, preve que todas as intimações do órgão partidário e dos seus dirigentes devem ser
realizadas na pessoa do seu advogado; devendo o Juiz, verificada a ausência ou a irregularidade da representação processual do órgão
partidário ou dos responsáveis, suspender o processo a qualquer tempo para saneamento do defeito, determinanando a notificação dos
responsáveis para constituírem, nos autos, patrono regularmente habilitado (art. 44).
Isto posto, determino a NOTIFICAÇÃO de MARCELO STEFANI COSTA, para que, em 48 (quarenta e oito) horas, constitua defensor nos
autos, sob pena de declaração de revelia, onde correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato
decisório no DEJERS (CNJE art. 226).
Caçapava do Sul, 01 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 045/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-55.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - MDB - SANTANA DA BOA VISTA - EXERCÍCIO 2014
PROCEDÊNCIA: Santana da Boa Vista
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) FÁBIO GARCIA DE GÓES-OAB 103.995)
RESPONSÁVEL(S) : LEONALDO CORREA DA ROSA E JANICE DA SILVA KAISER (ADV(S) FÁBIO GARCIA DE GÓES-OAB 103.995),
GILDOMAR OEREIRA TEIXEIRA E DOUGLAS DUTRA DA ROSA (ADV(S) JOSÉ ALTER RODRIGUES CARVALHO-OAB 14241)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PMDB de Santana da Boa Vista referente ao exercício de 2014, apresentadas em
21/09/2015 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado e não foram
apresentadas impugnações.
Foi trazido aos autos pelo examinador o relatório preliminar, com pedido de diligências em razão da ausência de peças (art. 34, §3º da Res.
TSE nº. 23.546/17).
Emitido parecer conclusivo pela desaprovação e em mesmo sentido manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Não foram apresentados memoriais finais.
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
O objetivo da prestação de contas é assegurar a lisura e a probidade, através do controle dos recursos financeiros aplicados, com vistas a
viabilizar a verificação de abusos e ilegalidades ocorridos. (RAMAYANA, 2012). O escopo primordial da legislação que rege a prestação de
contas é balisar as condutas dos partidos, permitindo a identificação de possíveis irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos
financeiros, garantindo a lisura e equidade entre os mesmos, evitando que recursos de origem indevidas e/ou ilícitos sejam utilizados.
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Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, a presente prestação segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº.
23.546/17) e quanto ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº.
23.546/17) também, por tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, ausente manifestação do partido, embora notificado para tal, verificou-se a irregularidade das contas.
No tocante ao recebimento de doações/contribuições, a legislação eleitoral determina que As doações e as contribuições de recursos
financeiros devem ser efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado, diretamente na conta do partido político
(Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º).
No caso em tela, o PMDB de Santana da Boa Vista não realizou a comprovação da fonte dos recursos recebidos por doação, seja pela
ausência do extrato bancário ou seja por outro meio hábil, capaz de trazer a segurança necessária da fonte/doador dos recursos. Registro que
os movimentos realizados em nome de Gildomar Pereira Teixeira encontram-se de acordo com a resolução da época, por tratarem-se de
recursos estimados relativos ao aluguel.
A jurisprudência é pacífica no sentido que a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios
graves e relevantes, que impossibilitam o efetivo controle da movimentação financeira por parte da justiça eleitoral.
Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Partido Político. Diretório Municipal. Exercício Financeiro. 2010. Declaração expressa que não possui
conta bancária. Contabilização de doações estimáveis em dinheiro para funcionamento do Partido. Existência. Decisão a quo.
Aprovação. Recurso, Afirmação pelo partido, em sede de contrarrazões, de recebimento de doações em dinheiro. Fato novo. Registro na
prestação de contas. Ausência. Irregularidade insanável. Reforma da sentença. Contas. Desaprovação. Suspensão do repasse de novas cotas
do Fundo Partidário. Período de 12 (doze) meses). Provimento do apelo. 1. In casu, o partido, ora recorrido, em suas contrarrazões, afirmou
que arrecadou recursos em dinheiro de seus filiados, evidenciando movimentação financeira no exercício de 2010, a qual não foi registrada em
sua prestação de contas, bem como não transitou pela conta bancária, que sequer foi aberta, em flagrante transgressão ao art. 4º da
Resolução n.º 21.841/2004....3. Reforma da sentença. 4. Desaprovação das contas. 5. Provimento do apelo. (TRE-CE, Recurso Eleitoral n.º
519, de 23.11.2011, Rel. Juiz Raimundo Nonato Silva Santos)
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019. incidência do art. inc. III, da
Resolução TSE n.º 21.841/04. Aprovação das contas no juízo originário. Entrega da prestação de anual sem a indicação de conta bancária,
não apenas para controlar os recursos do partido, mas tambem para comprovar, por meio dos extratos bancários, a alegada ausência de
receitas e despesas, pois são os extratos bancários zerados que farão prova desta circunstância. Conjunto de deficiências de natureza
substancial. Reprovação das Contas. Provimemento. (TRE-RS, Recurso Eleitoral 4946, de 25/04/2013, Rel. Dr. Luis Felipe Pain Fernandes)
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. A falta de abertura de conta bancária para o registro da movimentação financeira e da
apresentação dos extratos bancários correspondentes inviabiliza a fiscalização e a transparência da contabilidade partidária. Provimento
negado.
(TRE-RS - RE: 1819 FARROUPILHA - RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação:
DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 115, Data 02/07/2018, Página 5)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura
de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação
das contas. 2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a
ausência de documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Interpretação
consentânea com a gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação
tempestiva das contas, atendimento tempestivo das diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da
documentação apresentada e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém
desaprovadas. Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - RESPE: 215589 BRASÍLIA - DF, Relator: HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Data de Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122, Data 27/06/2016, Página 101)
Em síntese, o partido recebeu 12 depósitos (do total de 24), totalizando R$ 600,00 comprovação junto aos extratos, sem apresentar qualquer
outro documento hábil e, embora possibilitado o contraditório, em duas oportunidades, ter se mantido omisso quanto ao fato, corolário lógico é
a caracterização de recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
A exigência legal, no sentido de que os recursos financeiros transitem, obrigatoriamente, por conta bancária e que os créditos bancários sejam
devidamente identificados, permite à Justiça Eleitoral aferir com segurança a licitude e a efetiva origem dos recursos arrecadados.
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADA VIGÊNCIA A
DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA NÃO OMISSA. CARACTERIZADA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. MÉRITO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSENTE CPF. IRREGULARIDADE GRAVE. ELEVADO VALOR NOMINAL. DESAPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Recebimento de valor mediante depósito
em espécie, sem a identificação do CPF do doador. Afronta ao art. 4º, § 2º, da Resolução TSE n. 21.841/04. Falha que representa elevado
valor nominal, 31,6% do total dos recursos arrecadados. Manutenção do comando de recolhimento ao Tesouro Nacional. 3. Mantida a
desaprovação […] (TRE-RS, RE 7691, Viamão. Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, julgado em 18/10/2017).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSOS SEM TRÂNSITO NA CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROMETIDA A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. 1. As peças relacionadas na normatização regente são
imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa exercer o controle dos recursos arrecadados e dos gastos realizados. A impossibilidade de
confrontação das informações declaradas malfere a transparência, a publicidade e a confiabilidade das informações prestadas. 2. A
arrecadação de receitas sem trânsito de recursos pela conta bancária é irregularidade grave que impede a atuação fiscalizatória quanto à
licitude das quantias recebidas. 3. Recebimento de recursos sem indicação do número de inscrição no CPF dos doadores. Impossibilidade de
identificação da origem. 4. Irregularidade que alcança a totalidade das receitas contabilizadas no período, justificando a aplicação da
penalidade de desaprovação das contas. 5. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional. 6. Aplicação dos parâmetros fixados no § 3º do
art. 37 da Lei n. 9.096/95, em sua redação originária, para fixar o período de suspensão de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de quatro
meses, em atenção ao princípio da razoabilidade. Desaprovação. (TRE-RS - Prestação de Contas n 9750, ACÓRDÃO de 04/07/2018,
Relator(a) JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 119, Data 06/07/2018,
Página 5 ).
É entendimento consolidado que a identificação dos recursos obtidos pelo partido é imprescindível para verificação do cumprimento ou não
das vedações previstas no art. 31 da Lei 9.096/95. Inexistente tal identificação, torna-se inviável a verificação da regularidade das contas
prestadas e, consequentemente, sua aplicação (TRE-RS - RE 92007 São Leopoldo - RS. Relator: Des. Sylvio Baptista Neto).
Diante disso, reconhecido o recebimento de “recursos de origem não identificada”, impõem-se a aplicação da sanção de suspensão da
distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário, pelo período mínimo de 01 (um) ano, estendido até o recolhimento da
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Segunda-feira, 11 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 25, Página: 27

importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o esclarecimento da origem de tais recursos seja aceito pela Justiça Eleitoral. Imperiosa,
também, a condenação do Partido Político à sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de 10% (dez
por cento), considerando que, embora não se trate de valores expressivos, correspondem à quase metade das receitas do órgão partidário, o
que denota a contumácia do partido no recebimento de recursos em desacordo com as leis eleitorais.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, consideradas as irregularidades existentes, DESAPROVO as contas do PMDB de Santana da Boa Vista, relativas ao exercício de
2014 e determino (I) a suspensão suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de 01
(um) ano, nos termos do art. 28, II, da Resolução TSE 21.841/04, (II) não obstante a suspensão imposta no item I, a suspensão da distribuição
ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até o recolhimento da importância apontada ao Tesouro Nacional ou que o
esclarecimento da origem do recursos acima apontados seja aceito pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 28, I, da Resolução TSE
21.841/04; (III) o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, consistente em R$ 600,00 (seiscentos reais). Tal
valor deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento. Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 60 I,
"a" e III, b", da Resolução TSE n. 23.546/17, determino a notificação dos órgão regional do partido sobre o inteiro teor da decisão e a
intimação para que (I) proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao
órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art. 3º da Resolução TSE n. 23546/17; (II) destine a quantia
retida à conta única do Tesouro Nacional; (III) junte aos autos da prestação de contas a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), na
forma prevista na decisão; ou (IV) informe, nos autos da prestação de contas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inexistência ou
insuficiência de repasses destinados ao órgão partidário sancionado nos termos do art. 60 da Res. TSE nº. 23546/2017.
Na hipótese de ser recebida a informação de que trata o item IV supra ou inerte o órgão partidário cientificado, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
intime-se pessoalmente o órgão partidário sancionado, na pessoa de seu atual presidente, para que providencie o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante recebido indevidamente, no prazo de 15 (quinze dias), ou requeira parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (art. 62, I, “b”) e remessa dos autos ao TRE para
prosseguimento da execução.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas da decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Efetuado o recolhimento, registre-se e arquivem-se os autos, com baixa.
Caçapava do Sul, 07 de fevereiro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 046/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-19.2015.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSC - CAÇAPAVA DO SUL - 2013
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (ADV(S) LUIS CARLOS TASCHETTO-OAB 28.600)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON DA SILVA BORGES E JOSÉ MISSIONEIRO BITENCOURT
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do PSC de Caçapava do Sul referente ao exercício de 2013, apresentadas em 27/05/2015
e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 21.841/04, estando devidamente assinada.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação.
Foi trazido aos autos pelo examinador, o relatório preliminar, com pedido de diligências em razão da existência de impropriedades e ausência
de documentos, que não foram apresentados pelo partido.
Emitido parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas e em mesmo sentido manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Não foram apresentados memoriais finais.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, o não atendimento pelo orgão partidário das diligências determinadas pelo juiz (juntada das peças ausentes), implicou na
preclusão do direto de apresentação das mesmas, conforme §9º do art. 35, sendo esta a única razão da existência de apontamentos pelo
Cartório Eleitoral e pelo Ministério Público Eleitoral, não existindo, portanto, razão para maiores prolongamentos do feito, estando o mesmo
apto para sentença uma vez que atendido, também, o determinado no art. 38.
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 21.841/04, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº. 23.546/17) e quanto
ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 21.841/04 (art. 65, I da Res. TSE nº. 23.546/17) também, por
tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio do tempus regit actum,
nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se, após diligências, que os documentos apresentados (ainda que parcialmente) e a
escrituração contábil refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas
determinações legais.
Os apontamentos, de caráter meramente material, referentes a não entrega de algumas peças contábeis, que não impediram a análise das
contas, não possuem gravidade para gerar uma desaprovação, merecendo as contas tão somente o registro de ressalvas, nos termos do
parecer conclusivo e promoção ministerial.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS as contas do PSC de Caçapava
do Sul, referentes ao exercício 2013.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Vistas ao Ministério Publico Eleitoral para ciência da decisão.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 07 de fevereiro de 2019
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DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE

15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 04/2019 - 15ª ZE/RS
Classe PC – PROCESSO N.º 13-04.2016.6.21.0015
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) DE COQUEIROS DO SUL (ADV. ANDERSON LUIS DO AMARAL – OAB/RS
23.841)
RESPONSÁVEIS: LUIZ CARLOS T. BATISTA e DELCIO GRAEBIN
Ao Partido prestador de contas para que efetue o recolhimento, via GRU (Guia de Recolhimento da União), do valor determinado em sentença,
no prazo de 15 (quinze) dias.
André Dal Soglio Coelho,
Juiz Eleitoral da 15ª ZE/RS

17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 002/2019
A Doutora Juliana Pasetti Borges, Juíza Eleitoral da 017ª Zona de Cruz Alta-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Venâncio Aires, 1174, em
Cruz Alta, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
as Prestação de Contas Eleitorais – Pleito de 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas Eleitorais de 2018, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT – Cruz Alta – RS
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, o Ministério Público ou qualquer partido poderá impugnar a prestação de
contas apresentada, em petição fundamentada, bem como relatar fatos, 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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Cruz Alta-RS, 25 de janeiro de 2019.
Eu, RICARDO PIRES DALLAROSA, Chefe de Cartório Substituto da 017ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA PASETTI BORGES,
Juíza Eleitoral Substituta.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003/2019
A Excelentíssima Senhora Drª Juliana Pasetti Borges, Juíza Eleitoral Substituta desta 017ª Zona de Cruz Alta/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 Avenida Venâncio Aires, 1174,
em Cruz Alta, RS, encontra-se disponível aos interessados, nos temos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546, de 18 de dezembro de 2017,
a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa ao exercício de 2017 dos partidos político abaixo listados.
OBJETO: Publicidade da declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros no Exercício de 2017, do seguinte partido político:
- Partido Democrático Trabalhista – PDT de Fortaleza dos Valos; responsáveis: Osvaldo Marangon e Paulo Ricardo Rossato.
PRAZO: Faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação 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 no DEJERS.
Cruz Alta-RS, 24 de janeiro de 2019.
Eu, Ricardo Pires Dallarosa, Chefe de Cartório Substituto da 17ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA PASETTI BORGES,
Juíza Eleitoral Substituta da 017ª ZE
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 005/2019
A Doutora Juliana Pasetti Borges, Juíza Eleitoral Substituta da 017ª Zona de Cruz Alta-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Venâncio Aires, 1174, em
Cruz Alta, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
as Prestação de Contas Eleitorais – Pleito de 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas Eleitorais de 2018, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB – Fortaleza dos
Valos – RS
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, o Ministério Público ou qualquer partido poderá impugnar a prestação de
contas apresentada, em petição fundamentada, bem como relatar fatos, 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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Cruz Alta-RS, 1º de fevereiro de 2019.
Eu, RICARDO PIRES DALLAROSA, Técnico Judiciário da 017ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA PASETTI BORGES,
Juíza Eleitoral Substituta.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 006/2019
A Doutora Juliana Pasetti Borges, Juíza Eleitoral Substituta da 017ª Zona de Cruz Alta-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Venâncio Aires, 1174, em
Cruz Alta, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017,
as Prestação de Contas Eleitorais – Pleito de 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas Eleitorais de 2018, apresentada pelo Partido Progressista – PP – Fortaleza dos Valos – RS
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, o Ministério Público ou qualquer partido poderá impugnar a prestação de
contas apresentada, em petição fundamentada, bem como relatar fatos, 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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Cruz Alta-RS, 1º de fevereiro de 2019.
Eu, RICARDO PIRES DALLAROSA, Técnico Judiciário da 017ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA PASETTI BORGES,
Juíza Eleitoral Substituta.

23ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 04/2019
O Excelentíssimo Senhor NASSER HATEM, Juiz Eleitoral em substituição da 23ª Zona – Ijuí, Circunscrição Eleitoral 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, situados na Rua Tiradentes, 668, sala 01,
em Ijuí, que se encontram disponíveis, neste Cartório Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/17, os Extratos da Prestação
de Contas relativos às Prestações de Contas Eleitorais – Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade dos Extratos da Prestação de Contas relativos às Prestações de Contas Eleitorais – Exercício 2018, dos seguintes
partidos políticos:
PDT – PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Nova Ramada/RS
Responsáveis JOCELI FERNANDES DOS SANTOS e DOUGLAS VINÍCIOS DA SILVA
PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO de Ajuricaba/RS
Responsáveis – ALCEU ANTONIO DOS SANTOS e DALTRO IRGANG
PTB – PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO de Nova Ramada/RS
Responsáveis – FLORINDO BONA e DEISI TAMIOZZO DA SILVA MARTINS
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação às contas mediante
petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e circucunstâncias.
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.
Ijuí RS, 04 de fevereiro de 2019.
Eu, Valdeci Vanderlei da Cunha, Chefe do Cartório da 23ª Zona Eleitoral, preparei e conferi
GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA,
Juiz Eleitoral.

27ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 08/2019 - 27 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-10.2018.6.21.0027
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Júlio de Castilhos
JUÍZA ELEITORAL: SAMYRA REMZETTI BERNARDI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE JÚLIO DE CASTILHOS (ADV(S) MARCOS AURELIO DHEIN HOEFLING-OAB 24969)
RESPONSÁVEL(S) : FELIPE BARROS CASTILHOS E RAMON PAULI TOMAZETTI (ADV(S) MARCOS AURELIO DHEIN HOEFLING-OAB
24969)
Vistos.
Transcorrido o prazo do edital sem impugnações, determino:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
b) a coleta e certificação nos autos das 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 ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
c) a expedição de parecer técnico pelo(s) examinador(es) de contas;
d) após, a oitiva do Ministério Público Eleitoral.
Diligências legais.
Júlio de Castilhos, 08 de fevereiro de 2019
SAMYRA REMZETTI BERNARDI
Juíza Eleitoral da 027ª ZE
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34ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 005/2019 - 34ª ZE/RS
Assunto: AÇÃO PENAL – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
Classe: AP - Processo n. 4-48.2017.6.21.0034
Protocolo: 212.510/2018
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Daniel Figueiredo Kopp
Adv: Jorge Vitola Cavalcanti - OAB/RS 10.571
R.h.
Intime-se o réu e seu defensor constituído, acerca abertura do Incidente de Insanidade Mental – Proc. 7091/2018, protocolado sob o número
51342/2018, bem como do inteiro teor da informação prestada pelo Médico Psiquiatra Judiciário designado às folhas 33, Doutor Felipe Wagner
da Silva – CREMERS 29214, a fim de que o réu compareça na Equipe Técnica do Foro de Pelotas, na Avenida Ferreira Viana, 1134, sala 305,
no dia 26/03/2019, às 17 horas, sob pena de ser decretada a prisão para possibilitar a realização da perícia.
Na ocasião deverá acompanhar-se de pessoa adulta capaz de passar informações sobre seu histórico e portar documento de identificação
com foto, documentos médicos, receitas, de atestados, laudos e exames, caso existam.
Intimo o réu e seu defensor, ainda, para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, apresentar quesitos.
Em 05/02/2019.
LUÍS ANTÔNIO SAUD TELES,
Juiz Eleitoral da 34ª Zona.

41ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019 - 41 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-50.2018.6.21.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDÁRIA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Silveira Martins
JUÍZA ELEITORAL: TRAUDELI IUNG
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ATHOS ANDRÉ KRAEMER-OAB 87.720)
RESPONSÁVEL(S) : WALTER ANTONIO CELSO RIZZATTI E ELENICE TEREZINHA WEBER (ADV(S) ATHOS ANDRÉ KRAEMER-OAB
87.720)
Vistos,
Intime-se o partido e responsáveis para ciência do relatório preliminar para expedição de diligências (fl.31) e, querendo, manifestarem-se no
prazo de 3 (três) dias, sob pena de preclusão, conforme artigo 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Santa Maria, 07 de fevereiro de 2019
TRAUDELI IUNG
Juíza Eleitoral da 041ª ZE

45ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 02/2019 - 45 ZE/RS
O Doutor LUIS CARLOS ROSA, Juiz Eleitoral da 45ª Zona de Santo Ângelo-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 Duque de Caxias, 1151,
em Santo Ângelo, foram recebidos processos de prestação de contas relativos às eleições de 2018 de diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas de campanha dos seguintes órgãos partidários:
DEMOCRATAS – DEM do Município de Entre-Ijuís;
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do Município de Entre-Ijuís.
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do Município de Eugênio de Castro
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, que vai afixado no
local de costume.
Santo Ângelo-RS, 07 de fevereiro de 2019.
Eu, Marivani Gehm Gonçalves Medeiros, Chefe de Cartório da 045ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS CARLOS ROSA,
Juiz Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 88-79.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vitória das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) NILTON DA SILVA BAIRROS-OAB 106036)
RESPONSÁVEL(S) : CORNELIO LUIS GRIMM E DIEGO MISSIO (ADV(S) NILTON DA SILVA BAIRROS-OAB 106036)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 22/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 85-27.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vitória das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) GABRIELA KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE RIGON SILVA BRASIL-OAB 72107 E
RUDINEI CORREA MEDEIROS-OAB 73036)
RESPONSÁVEL(S) : NILSON STEINHORST E LUCIANO LUTZER (ADV(S) GABRIELA KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE RIGON SILVA
BRASIL-OAB 72107 E RUDINEI CORREA MEDEIROS-OAB 73036)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 23/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 91-34.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vitória das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) NILTON DA SILVA BAIRROS-OAB 106036)
RESPONSÁVEL(S) : NORBERTO SASSI E JOAO PAULO MULLER STEINHORST (ADV(S) NILTON DA SILVA BAIRROS-OAB 106036)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 24/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 81-87.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vitória das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GILIAM HARTMANN SALES-OAB 100139)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR SEGATTO E DANIEL BURIN (ADV(S) GILIAM HARTMANN SALES-OAB 100139)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
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Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 25/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 90-49.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vitória das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) AMÉRICO JUNIOR DORNELES DA SILVA-OAB 66795)
RESPONSÁVEL(S) : ABEL GILNEI BIAZZI DORNELLES E MOACIR MORIN (ADV(S) AMÉRICO JUNIOR DORNELES DA SILVA-OAB 66795)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 26/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 109-55.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO-OAB 91609)
RESPONSÁVEL(S) : RONALDO MENDES TEIXEIRA E TIAGO TEIXEIRA (ADV(S) LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO-OAB 91609)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 27/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 108-70.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Eugênio de Castro
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ALCEBÍADES FLORES MACHADO JUNIOR-OAB 79.756)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO AFONSO RODRIGUES DOS REIS E JOSÉ ORLANDO BAZANA (ADV(S) ALCEBÍADES FLORES MACHADO
JUNIOR-OAB 79.756)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 28/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 110-40.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JEFERSON PETTENON-OAB 77752)
RESPONSÁVEL(S) : MAURI LIZOT E RODRIGO PETTENON (ADV(S) JEFERSON PETTENON-OAB 77752)
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, Segunda-feira, 11 de Fevereiro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 25, Página: 33

Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 29/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 78-35.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ANTÔNIO CARLOS ROUSSELET NETO-OAB 67735)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR OLIVEIRA MARCIANO ROTILLI E RAFAEL DIAS ROTILLI (ADV(S) ANTÔNIO CARLOS ROUSSELET NETOOAB 67735)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 30/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 93-04.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Miguel das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) MARINA SOMAVILLA FEVERSANI-OAB 98091)
RESPONSÁVEL(S) : BERNADETE STAPAZON MACHADO E CLEDI TERESINHA CABRAL MACHADO (ADV(S) MARINA SOMAVILLA
FEVERSANI-OAB 98091)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 31/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 87-94.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Miguel das Missões
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) FERNANDA VIERA ROSA-OAB 98737)
RESPONSÁVEL(S) : ELSO LUIZ EVERLING E LUIZ RODRIGO RIBAS (ADV(S) FERNANDA VIERA ROSA-OAB 98737)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 32/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 89-64.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (ADV(S) LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA-OAB 24832)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ LUIZ MACHADO E FERNANDO DA SILVA DORNELES (ADV(S) LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA-OAB
24832)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 33/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 95-71.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS- DEM (ADV(S) RÉGIS DIEL-OAB 56572)
RESPONSÁVEL(S) : FERNANDO DIEL E SILVANA ANTONIO SASSI (ADV(S) RÉGIS DIEL-OAB 56572)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 34/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 80-05.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL (ADV(S) JAIRO SEGER-OAB 59135 E PATRICK JOSÉ DAMKE-OAB 85359)
RESPONSÁVEL(S) : ERON GASPAR DA SILVA DUTRA E DAVID CARPES SEVERO (ADV(S) JAIRO SEGER-OAB 59135 E PATRICK JOSÉ
DAMKE-OAB 85359)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 35/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 82-72.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOSIELE SANTOS DA SILVA-OAB 95610)
RESPONSÁVEL(S) : ADELMO CORREA FONSECA E CLAUDIR DINIZ GARCIA (ADV(S) JOSIELE SANTOS DA SILVA-OAB 95610)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
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Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 36/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 84-42.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) KARINE DE CASTRO KOTLEWSKI-OAB 104940)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA E JOÃO ROBERTO BORIM (ADV(S) KARINE DE CASTRO KOTLEWSKI-OAB
104940)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 37/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 501-63.2016.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Proporcional - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Entre-Ijuís
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
CANDIDATO(S) : CESAR EDUARDO BRISSOW (ADV(S) ANGELA CARMEN SILVEIRA RAMOS-OAB 33.514, ANTÔNIO CARLOS
ROUSSELET NETO-OAB 67735, JACSON ROBERTO CERVI-OAB 42889 E LAÉRCIO ROQUE TOLFO VIERA-OAB 38708)
MUNICÍPIO(S) : ENTRE-IJUÍS/RS
Vistos.
Intime-se o executado para manifestar-se acerca da proposta no prazo de 05 (cinco) dias.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 38/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-75.2015.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) CAMPONOR SARAIVA OBREGON-OAB 89029, EDUARDO BECHORNER-OAB
47305, EZEQUIELA BASSO BERNARDI-OAB 105581, ISABEL CRISTINA DA SILVA RIBAS-OAB 46E009, LUANA RODRIGUES MARQUESOAB 98088, LUIS CLÓVIS MACHADO DA ROCHA-OAB 24832, NEUSA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER-OAB 70780 E VITOR
SOUZA BORDIN-OAB 80029)
MUNICÍPIO(S) : SANTO ÂNGELO/RS
Vistos.
Intime-se na forma como requerido pela União.
Santo Ângelo, 07 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 39/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 96-56.2018.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE - PV (ADV(S) RÉGIS DIEL-OAB 56572)
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS ZYSKO E EDUARDO RODRIGO FRONCEK (ADV(S) RÉGIS DIEL-OAB 56572)
Vistos.
Considerando o parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades, intime-se o prestador de contas para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada (art. 75 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer no prazo de 2 (dois) dias
(art. 76, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Intimem-se.
Santo Ângelo, 06 de fevereiro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA - Juiz Eleitoral da 045ª ZE
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47ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 03/2019 - 047ª ZE
PRAZO: 3 (três) dias.
A Excelentíssima Senhora Dra. Mônica Marques Giordani, Juíza Eleitoral da 47ª 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 General Marques, n. 119,
em São Borja/RS, tramita o processo de omissão de prestação de contas anual, relativo ao exercício financeiro de 2017, autuado em face do
Partido da Mobilização Nacional - PMN, Comissão Provisória Municipal de São Borja, processo n.º 20-26.2018.6.21.0047, classe PC, protocolo
n.º 30.539/2018, e que por meio deste NOTIFICA o responsável TIAGO DOS SANTOS MARQUES, conforme art. 215, VIII da CNJE, e art. 30,
I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, para a apresentação da prestação de contas anual referente ao exercício 2017.
PRAZO: E, por todas as formas possíveis tentado notificar o responsável, restaram infrutíferas, e que estando este em lugar incerto e não
sabido, fica pelo presente Edital e nos termos do referido processo, notificado do prazo de 3 (três) dias para suprir a omissão de prestação de
contas.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
São Borja, 07 de fevereiro de 2019.
Eu, Ubaldo Arimatéia Campos, Chefe de Cartório em Substituição, preparei e conferi.
MÔNICA MARQUES GIORDANI,
Juíza Eleitoral da 047ª ZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 20/2019 - 47 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 94-95.2016.6.21.0000
EXECUÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - ARTIGO 11, III, LEI 6.091/74
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: MÔNICA MARQUES GIORDANI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
APENADO(S) : LUCAS NOGUEIRA BATISTA (ADV(S) JOÃO CARLOS ROCHA ALMEIDA-OAB/RS 41968)
Vistos.
Considerando que minha filha é colega de catequese da filha do requerido Lucas, o que ensejou amizade entre as meninas, não me sinto
isenta para prosseguir na condução do presente feito, razão pela qual me declaro suspeita, nos termos do artigo 254, inciso I, do CPP.
Determino remessa ao substituto de tabela.
Intimem-se.
Dil. legais.
São Borja, 07 de fevereiro de 2019.
MÔNICA MARQUES GIORDANI
Juíza Eleitoral da 047ª ZE

54ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 04/2019 - 54 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 109-28.2018.6.21.0054
PRESTAÇÃO DE CONTAS - NÃO PRESTADAS - Eleições - Partidos Políticos - Eleições Gerais 2018
PROCEDÊNCIA: Mormaço
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
RESPONSÁVEL(S) : WAGNER DE LORENO E ADILSON KUHN
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de omissão de prestação de contas eleitorais de 2018 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB de Mormaço.
Notificados, os responsáveis para apresentar as contas nos termos do art. 52, § 6º, IV, da Res. TSE nº 23.553/17 permaneceram silentes.
O Cartório Eleitoral informou que não foram encontrados registros de emissão de recibos de doação e de recebimento de recursos do Fundo
Partidário ou de transferências intrapartidárias, com base nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral.
Foi determinado o cumprimento dos procedimentos previstos no art. 52, § 6º, incisos V e VI da Resolução TSE n. 23.553/2017.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
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As prestações de contas eleitorais, referentes as Eleições Gerais de 2018, deveriam ter sido prestadas até 16 de novembro de 2018 (Res.
23.553/2017, art. 52, § 1º), o que não foi atendido pelo partido.
Transcorrido o prazo legal de apresentação das contas, o órgão partidário e seus responsáveis foram notificados para prestarem as referidas
contas, sob pena de serem as mesmas julgadas como não prestadas. O partido não se manifestou.
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 dispõem as orientações do Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar
fiel cumprimento à legislação, qual seja, a Resolução 23.553/17, a qual disciplina o mérito e o rito processual, respectivamente, das prestações
de contas eleitorais de 2018.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 77, inciso IV, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, JULGO como NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do município de Mormaço/RS, relativas as Eleições Gerais 2018. Determino a perda do direito ao
recebimento as novas cotas do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do órgão de direção municipal (artigo 83, II, da Resolução TSE nº
23.553/2017).
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se, por publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, encaminhe-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul cópia desta decisão para as providências
cabíveis em relação a suspensão da anotação do registro do órgão de direção municipal e, feitas as anotações pertinentes, arquive-se.
Soledade, 07 de fevereiro de 2019
JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
Juiz Eleitoral da 054ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 05/2019 - 54 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 111-95.2018.6.21.0054
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Eleições - Partidos Políticos - Eleições Gerais 2018
PROCEDÊNCIA: Fontoura Xavier
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) ALEXANDRE CALEGARI CHITOLINA-OAB 59610)
RESPONSÁVEL(S) : OSCAR ROGERIO PINTO DA SILVA E OSMAR DO AMARANTE BATISTA (ADV(S) ALEXANDRE CALEGARI
CHITOLINA-OAB 59610)
Vistos.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Prestação de Contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, do Município de Fontoura Xavier, abrangendo a
arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve pedido de impugnação.
Realizados os Relatórios de Exame e o Parecer Conclusivo, sugerindo a desaprovação das contas.
Opinou o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Cuida-se de apreciar contas abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2018,
oferecidas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, do Município de Fontoura Xavier.
A prestação de contas não foi instruída com parte dos documentos arrolados na Resolução TSE nº 23.553/2017. As peças estão devidamente
assinadas. O processo foi apresentado por advogado, com procuração juntada aos autos.
Não restou aberta conta bancária, conforme determinado no art. 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
“É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”.
Neste sentido, após a análise do processo, constatou-se falhas que comprometem a regularidade das contas, sendo assim aplicável o art. 77,
III, da Resolução 23.553/2017, o qual preceitua que estando irregulares as contas, cabe sua desaprovação.
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, DESAPROVO as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, do Município de Fontoura Xavier, abrangendo
a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às eleições de 2018, nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, bem como determino a suspensão, com perda, das cotas do fundo partidário, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data
de publicação da decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, informe-se aos Diretórios Regional e Nacional do partido acerca da decisão.
Após, baixe-se e arquive-se.
Soledade, 07 de fevereiro de 2019
JOSÉ PEDRO GUIMARÃES
Juiz Eleitoral da 054ª ZE

55ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 80-09.2017.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Parobé
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
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PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) MARCOS VINÍCIUS CARNIEL-OAB 76045)
RESPONSÁVEL(S) : ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS E JOSÉ ALBERTO OLIVEIRA DA SILVEIRA
Vistos.
Nos termos da certidão retro e com a entrada em vigor, no dia 1º de janeiro de 2018, da Resolução TSE nº 23.546/2017, necessária a
aplicação de suas disposições processuais, conforme exposto no artigo 65, §1º.
Os artigos 43 e 31, inciso II, enunciam a obrigatoriedade de representação processual de todas as partes do processo. Tal regra tem incidência
imediata em todos os feitos (novos e em tramitação).
Desta forma, intime-se por Nota de Expediente o órgão partidário para juntar procuração em nome do Presidente e Tesoureiro atuantes no
exercício 2016, Srs. Antônio Carlos dos Santos e José Alberto Oliveira da Silveira, respectivamente, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo
sem manifestação, intimem-se os responsáveis, por carta AR/MP, para regularizar sua representação processual, sob pena de revelia, forte no
art. 344 do Novo Código de Processo Civil.
Após, retornem conclusos.
Intimem-se.
Taquara, 07 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2019 - 55 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-48.2016.6.21.0055
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Rolante
JUIZ ELEITORAL: FREDERICO MENEGAZ CONRADO
INTERESSADO(S) : GESNE HENEMANN, ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA E DAVI MOISES GEORG (ADV(S) JENIFER MICHELLE
MATZENBACHER-OAB 84257)
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) JANETE KRUPP LINDEN-OAB 52119 E JENIFER
MICHELLE MATZENBACHER-OAB 84257)
Vistos.
Do Exame de Contas, intimem-se o órgão partidário e responsáveis para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, cumpra-se integralmente o despacho de fl. 55.
Taquara, 07 de fevereiro de 2019
FREDERICO MENEGAZ CONRADO
Juiz Eleitoral da 055ª ZE

58ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2019 - 58 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-38.2018.6.21.0058
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Vacaria
JUÍZA ELEITORAL: GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
PARTIDO(S) : PR - PARTIDO DA REPÚBLICA
RESPONSÁVEL(S) : ALTEMIR GARCIA DA SILVA E GILLIARA ALVES DA MOTTA (ADV(S) GILLIARA ALVES DA MOTTA-OAB 106234)
DECISÃO
Vistos etc.
O diretório municipal do partido PR de Vacaria/RS apresentou, a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, em
30/04/2018, tempestivamente, conforme documentos de fl. 02 à 04.
Publicado o balanço patrimonial em 25/05/2018, não houve impugnações (fl. 07).
Foi emitido parecer técnico preliminar (fl. 08) por servidor previamente designado, concluindo que a documentação estava incompleta. Houve
manifestação pelo partido às fls. 12 à 27.
Foi emitido relatório conclusivo (fl. 48), concluindo pela desaprovação das contas , com base no inciso III do art. 46, da Resolução nº 23.464/15
do TSE.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fls. 57).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 4º, inciso V, alíneas “a” e “b”, e art. 28, que o partido está obrigado a enviar,
anualmente, as prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a
fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Da análise dos autos, constatou-se que nas contas apresentadas consta(m) a(s) seguinte(s) falha(s) que compromete(m) a regularidade das
contas:
- Falta de documentos solicitados no relatório preliminar (fl. 08).
- Não foi aberta c/c bancária, nos termos do art. 6º da Res. TSE 23.464/15, e, por consequência falta dos extratos bancários.
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Diante do exposto, acolho o Relatório Conclusivo do Exame de Contas (fl. 48) e o parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 57), e, com fulcro
no artigo 46, inc. III, alíneas “a,” “b” e “c” da Resolução TSE n. 23.464/15, julgo DESAPROVADAS as contas referentes ao exercício financeiro
de 2017 do Diretório Municipal do PR do município de Vacaria/RS.
Intime-se.
Publique-se.
Transitado em julgado, registre-se no sistema SICO do TSE, após, arquive-se.
Vacaria, 07 de fevereiro de 2019
GREICE PRATAVIERA GRAZZIOTIN
Juíza Eleitoral da 058ª ZE

59ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2019 - 59ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-11.2018.6.21.0059
Eleições - Prestação de Contas - PARTIDÁRIAS - 2018 - NÃO PRESTADAS
PROCEDÊNCIA Viamão
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO
Partido(s) : PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - VIAMÃO Responsável(s) : MARCELO DA SILVA FOGAÇA - PRESIDENTE e PAMELA
GRICETTI GONÇALVES - TESOUREIRA (Adv(s) JOSE LUIS BLASZAK-OAB/RS 107.055)
Vistos.
Diante dos termos do Relatório Preliminar para Diligências, intime-se o prestador de contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 03 (três)
dias, podendo juntar documentos.
Viamão, 05 de fevereiro de 2019
CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO
Juiz Eleitoral da 059ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2019 - 59ª ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 43-33.2018.6.21.0059
Eleições - Prestação de Contas - PARTIDÁRIAS - 2018
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO
Partido(s) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - VIAMÃO (Adv(s) Jair Mesquita de Oliveira-OAB 76213)
Responsável(s) : JAIR MESQUITA DE OLIVEIRA - PRESIDENTE e AUGUSTO FORTUNATO BOTTEZELI GIRAUDO - TESOUREIRO (Adv(s)
Jair Mesquita de Oliveira-OAB 76213)
Vistos.
Diante dos termos do Relatório Preliminar para Diligências, intime-se o prestador de contas para, querendo, manifestar-se no prazo de 03 (três)
dias, podendo juntar documentos.
Viamão, 05 de fevereiro de 2019
CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO
Juiz Eleitoral da 059ª ZE

60ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 007/2019 - 60ª ZE/RS
O Excelentíssimo Senhor Dr. José Antonio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 060ª Zona, de acordo com a Listagem de Eliminação de
Documentos de 2019, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento n. 008167/2019 do Sistema de
Processo Administrativo Eletrônico do TRE-RS, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de
publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, o Cartório da 60ª Zona Eleitoral
eliminará os documentos constantes da listagem anexa por meio de trituração. Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas
expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e
demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação Documental.
Pelotas, 07 de fevereiro de 2019
José Antonio Dias da Costa Moraes,
Juiz Eleitoral da 60ª Zona
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 03/2019 - 60ª ZE
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 60ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, não tendo sido possível localizar o Partido Democrático Trabalhista de Turuçu
e seus responsáveis financeiros, Edson Orlando dos Santos e Leandro Sampaio, nos endereços cadastrados junto à Justiça Eleitoral, ficam
por meio deste CITADOS para manifestarem-se nos autos do processo n. 45-97.2018.6.21.0060, nos termos do art. 52, § 6º, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
OBJETO: Citação do Partido Democrático Trabalhista de Turuçu e seus responsáveis financeiros, Edson Orlando dos Santos e Leandro
Sampaio
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
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Pelotas-RS, 04 de fevereiro de 2019.
Eu, Paulo Alex da Silva Souza, Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 04/2019 - 60ª ZE
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 60ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, não tendo sido possível localizar a responsável financeira do Progressistas de
Turuçu, Werena Lübke Lübke, no endereço cadastrado junto à Justiça Eleitoral, fica por meio deste CITADA para manifestar-se nos autos do
processo n. 70-13.2018.6.21.0060, nos termos do art. 52, § 6º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
OBJETO: Citação da responsável financeira do Progressistas de Turuçu, Werena Lübke Lübke
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Pelotas-RS, 04 de fevereiro de 2019.
Eu, Paulo Alex da Silva Souza, Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 05/2019 - 60ª ZE
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 60ª Zona de Pelotas-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 Avenida Ferreira Viana, n. 1159, em Pelotas, foi
recebido processo de prestação de contas relativa às eleições de 2018 de diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha, dos seguintes partidos políticos: Partido dos Trabalhadores de Pelotas.
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 no DEJERS.
Pelotas-RS, 05 de fevereiro de 2019.
Eu, Paulo Alex da Silva Souza, Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 06/2019 - 60ª ZE
O Doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, Juiz Eleitoral da 60ª Zona de Pelotas-RS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, não tendo sido possível localizar o Partido Democrático Trabalhista de Turuçu
e seus responsáveis financeiros, Edson Orlando dos Santos e Leandro Sampaio, nos endereços cadastrados junto à Justiça Eleitoral, ficam
por meio deste INTIMADOS para, querendo, manifestarem-se no processo n. 35-53.2018.6.21.0060, que trata da prestação de contas
partidária do exercício 2017, sobre as informações e documentos apresentados nos autos, nos termos do art. 30, inciso VI, "e", da Resolução
TSE n. 23.464/2015.
OBJETO: Intimação do Partido Democrático Trabalhista de Turuçu e seus responsáveis financeiros, Edson Orlando dos Santos e Leandro
Sampaio
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Pelotas-RS, 05 de fevereiro de 2019.
Eu, Paulo Alex da Silva Souza, Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 21/2019 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-06.2017.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2016
PROCEDÊNCIA: Turuçu
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) LUIZ EDUARDO ZIMMERMANN LONGARAY-OAB 26549
E MARTA BAUER CRESPO-OAB 63087)
RESPONSÁVEL(S) : RENATO LUIZ ZANOL (ADV(S) MARTA BAUER CRESPO-OAB 63087), SELMIRA MILECH FEHRENBACH
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela União, objetivando o recebimento dos valores que o Movimento Democrático Brasileiro
de Turuçu foi condenado a recolher ao Tesouro Nacional.
Atualize-se a autuação, para que conste a União como exequente e o partido como executado.
Considerando a planilha de cálculo apresentada pela AGU, intime-se o executado, através de seu procurador, para, no prazo de 15 dias,
efetuar o pagamento de R$ 895,43 (oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), referente à condenação a que foi
submetido por decisão transitada em julgado nos presentes autos. Alerte-se que, não efetuado o pagamento voluntário no prazo estipulado, o
montante da condenação será acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado também no percentual de 10%, na forma do § 1º do
art. 523 do CPC.
Por fim, quanto ao pedido formulado no ofício de f. 133, tendo vista que o partido foi intimado da sentença em 09/02/2018 (f. 113) e que,
portanto, houve o transcurso do prazo previsto no § 2º do art. 2º da Lei n. 10.522/2002 sem o pagamento do débito, determino a inscrição do
Movimento Democrático Brasileiro de Turuçu no Cadin, com fulcro no art. 60, inciso I, "b", da Resolução TSE n. 23.464/2015.
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Intime-se pessoalmente a União.
Dil.
Pelotas, 07 de fevereiro de 2019
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

67ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2019 - 067ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 674-21.2016.6.21.0067
Partes
Partido: MDB – Movimento Democrático Brasileiro
ADV. Gustavo Mezzomo (OAB/RS 84.713)
Responsável: Lori Teobaldo Moesch
ADV. Gustavo Mezzomo (OAB/RS 84.713)
Responsável: Emanuel Luiz Calvi Radaelli
ADV. Gustavo Mezzomo (OAB/RS 84.713)
Município: Encantado/RS
Às partes e seu(s) procurador(es).
Vistos.
1. Nos termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou
decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o pagamento do débito acrescido de eventuais
custas, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento),
ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523,
§1º e §2º do CPC.
Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no
prazo de 15 dias, independente de penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC.
2. Ausente o pagamento, redistribua-se como Cumprimento de Sentença.
2.1 Após, intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado, incluindo a multa, as eventuais custas e os honorários advocatícios,
todos acima fixados, ficam incluídos no débito e, independente de haver ou não impugnação, voltem para realização de penhora pelo sistema
Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud.
3. Encontrado valor em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, lavre-se o auto de penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de
justiça (art. 870 do CPC), e intime-se a parte devedora, nos termos do art. 841 do CPC, dispensada a intimação se a penhora foi realizada na
presença do devedor.
4. Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, manifeste-se a parte exequente.
Após, apresentada ou não manifestação, conclusos para decisão.
5. Ausente impugnação, expeça-se alvará de levantamento à parte exequente com prazo de 90 dias, devendo a mesma se manifestar quanto
à satisfação de seu crédito no prazo de 10 dias, sendo que, no silêncio, os autos devem ser arquivados.
6. Defiro, igualmente, o requerimento para emissão de certidão de teor da decisão da desaprovação das contas eleitorais, na forma requerida
no item '4' da fl. 92v., para fins de protesto.
7. Por fim, quanto ao requerimento de fls. 91/91v., importa destacar que embora o dispositivo citado pela AGU faça referência às prestações de
contas de exercícios financeiros de partidos políticos e embora as resoluções disciplinantes das prestações de contas de campanha não façam
referência acerca da inscrição do devedor do CADIN, incide, de forma subsidiária, o Código de Processo Civil, que em seu art. 782, § 3º, do
Código de Processo Civil prevê a possibilidade de inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes.
Diante disso, acolho o requerimento e determino a INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADIN.
Intimem-se.
Dil. Legais.
Encantado, 04 de fevereiro de 2019.
Jacqueline Bervian,
Juíza Eleitora da 67ª ZE, em substituição.

72ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 09/2019 - 72 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-56.2018.6.21.0072
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: LINIANE MARIA MOG DA SILVA
PARTIDO(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) RAFAEL LUÍS MOROSINI-OAB 28627)
RESPONSÁVEL(S): RAFAEL LUIS MOROSINI E LUIZ FRANCISCO BAUCKE OSÓRIO (ADV(S) RAFAEL LUÍS MOROSINI-OAB 28627)
OBJETO: Intimação
Nos termos do art. 60, inciso I, alínea “b”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, intimem-se o devedor e/ou devedores solidários, na pessoa de
seus advogados, para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor determinado na decisão
judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN).
Viamão, 07 de fevereiro de 2019.
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LINIANE MARIA MOG DA SILVA,
Juíza Eleitoral da 072ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 10/2019 - 72 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-19.2018.6.21.0072
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: LINIANE MARIA MOG DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE GOMES MELLO E TATIANE NUNES DE ABREU (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
OBJETO: Intimação
Nos termos do art. 60, inciso I, alínea “b”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, intimem-se o devedor e/ou devedores solidários, na pessoa de
seus advogados, para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor determinado na decisão
judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN).
Viamão, 07 de fevereiro de 2019.
LINIANE MARIA MOG DA SILVA
Juíza Eleitoral da 072ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 11/2019 - 72 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-78.2018.6.21.0072
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUÍZA ELEITORAL: LINIANE MARIA MOG DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) JOSÉ LUÍS BLAZAK-OAB 107055-A)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO DA SILVA FOGAÇA, PAMELA GRICETTI GONÇALVES E IGOR BERNARDES DE OLIVEIRA (ADV(S)
PAULO RENATO GOMES MORAES-OAB 9150)
OBJETO: Intimação
Nos termos do art. 60, inciso I, alínea “b”, da Resolução TSE n. 23.546/2017, intimem-se o devedor e/ou devedores solidários, na pessoa de
seus advogados, para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, do valor determinado na decisão
judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN).
Viamão, 07 de fevereiro de 2019.
LINIANE MARIA MOG DA SILVA
Juíza Eleitoral da 072ª ZE

90ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 46-89.2018.6.21.0090
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - ART. 39, § 5°, INC. III, DA LEI N. 9.504/97 - BOCA DE URNA
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : CLEONICE ALMEIDA VIEIRA (ADV(S) PAULA HOLZMANN DE ALMEIDA-OAB 51345 E RENATO HASLINGER DE ALMEIDA-OAB
13462)
Vistos.
Designo audiência de instrução para o dia 24/04/2019, às 14 horas, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível no Prédio do Fórum de Guaíba, na
Av. Nestor de Moura Jardim, 387 - 7º andar - sala 701, nesta cidade de Guaíba/RS, ocasião em que preliminarmente será apreciada a
proposta de Suspensão Condicional do Processo, nos termos da proposta apresentada pelo Ministério Público Eleitoral.
Intimem-se.
Guaíba, 07 de fevereiro de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-06.2018.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - Órgão Diretivo Municipal - Omissão na Apresentação das Contas
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : PARTIDO AVANTE DE GUAÍBA/RS
RESPONSÁVEL(S) : JOYLSON FIUSSON DA SILVA E KATIA CHAPARRO JARDIM
I - RELATÓRIO:
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente ao recursos arrecadados e aplicados nas Eleições Gerais de 2018, do
Avante do município de Guaíba/RS.
Informado pelo Chefe de Cartório Substituto o decurso do prazo para a apresentação das contas (fls. 02-03), foram despachados os autos
determinando o cumprimento das disposições contidas nos incisos II e III do § 6º do artigo 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017, com posterior
citação pessoal do órgão partidário e de seus dirigentes (fl. 04).
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Informada a ausência de identificação do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fontes vedadas ou de origem não
identificada e a ausência de extratos bancários (fl. 05), foram citados o partido e seus responsáveis para apresentação de contas no prazo de
três dias. Foi certificado o decurso do prazo para manifestação das partes (fl. 13).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 14), dada a omissão na sua
apresentação após as citações realizadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir e fundamentar.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos, vigentes após 20 de
julho de 2018, obrigados a prestarem contas acerca dos recursos arrecadados e aplicados em campanha (caput e § 1º do artigo 58 da
Resolução TSE n. 23.553/2017), destacando-se que a ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o órgão partidário do
dever de prestar contas (artigo 48, § 11 da Res. TSE n. 23.553/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fl. 03, o Avante esteve
constituído, no período eleitoral, no município de Guaíba-RS, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
No mérito, constatada a regularidade das citações realizadas, a ausência de qualquer manifestação das partes e a permanência da omissão
na obrigação de prestar contas, a decretação de revelia das partes e o julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos
termos do caput do artigo 344 do Código de Processo Civil e art. 52, inciso VI e 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE n. 23.553/2017.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017, o qual regulamenta que:
Art. 83 - A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
[...]
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
Dessa forma, ante a omissão na apresentação das contas, fica o órgão partidário municipal impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, bem como suspenso o registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada sua situação.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Avante do município de Guaíba-RS, relativas à campanha eleitoral de 2018, nos termos do
art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE n. 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, cominando ao órgão diretivo municipal
a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação das contas e a suspensão
do registro de anotação de seus órgãos de direção, enquanto não regularizada a sua situação.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se, sendo as partes mediante publicação desta sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, considerando ter sido
decretada a revelia destes (caput do artigo 346 do CPC).
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão e oficie-se ao egrégio Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunicando a determinação de suspensão do registro de anotação do órgão de direção municipal do
Avante de Guaíba-RS.
Após, arquive-se.
Guaíba, 07 de fevereiro de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-15.2018.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - Órgão Diretivo Municipal
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE GUAÍBA/RS (ADV(S) JORGE LUIZ DOS SANTOS MORAES-OAB 27300)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIA PELEGRINO JARDIM PEREIRA E LEANDRO LUIS WURDIG JARDIM
Trata-se de prestação de contas, acerca dos recursos arrecadados e aplicados nas Eleições de 2018, apresentada pelo Democratas (DEM), do
município de Guaíba Sul-RS, e pelos seus responsáveis financeiros Claudia Pelegrino Jardim Pereira e Leandro Luis Wurdig Jardim.
Publicado o Edital de Publicação n. 053/2018, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, o prazo para impugnação decorreu in albis.
O servidor designado para exame das contas elaborou parecer técnico conclusivo do exame das contas, apontando falhas que não
comprometem a regularidade das contas, concluindo pela aprovação com ressalvas. Intimados o Partido e seus responsáveis para
manifestação sobre o parecer, decorreu o prazo sem manifestação.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral emitiu Parecer pela aprovação das contas com ressalvas.
É o breve relato.
Os partidos políticos, sem prejuízo da prestação de contas anual, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente
em campanha, ou de sua ausência, conforme previsão do art. 49, I, da Resolução TSE 23.553/2017.
Compulsando os autos, não se verificam impropriedades, irregularidades ou omissões capazes de comprometer a regularidade das contas
apresentadas. Entretanto, a análise técnica apontou as seguintes falhas: - houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art.
50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017); - a abertura da conta bancária se deu em 26/09/2018, extrapolando a data limite para
abertura da conta bancária fixado no art. 10 da Resolução TSE 23.553/2017.
No entanto, em que pese o descumprimento do comando normativo, há que se ressaltar, que a análise das contas não restou prejudicada,
tampouco comprometida a sua confiabilidade, tendo em vista que sequer houve a contabilização de recursos financeiros na campanha.
Ante o exposto, na linha da promoção ministerial, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Democratas (DEM) de Guaíba,
relativas às Eleições 2018, nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Guaíba, 07 de fevereiro de 2019
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PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 57-21.2018.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - Órgão Diretivo Municipal - Omissão na Apresentação das Contas
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DE GUAÍBA/RS
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ROBERTO DE CARVALHO E PAULO AUGUSTO DE VASCONCELLOS ANASTACIO
I - RELATÓRIO:
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente ao recursos arrecadados e aplicados nas Eleições Gerais de 2018, do
Partido Comunista do Brasil do município de Guaíba/RS.
Informado pelo Chefe de Cartório Substituto o decurso do prazo para a apresentação das contas (fls. 02-03), foram despachados os autos
determinando o cumprimento das disposições contidas nos incisos II e III do § 6º do artigo 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017, com posterior
citação pessoal do órgão partidário e de seus dirigentes (fl. 04).
Informada a ausência de identificação do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fontes vedadas ou de origem não
identificada e a ausência de extratos bancários (fl. 05), foram citados o partido e seus responsáveis para apresentação de contas no prazo de
três dias. Foi certificado o decurso do prazo para manifestação das partes (fl. 10).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 11), dada a omissão na sua
apresentação após as citações realizadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir e fundamentar.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos, vigentes após 20 de
julho de 2018, obrigados a prestarem contas acerca dos recursos arrecadados e aplicados em campanha (caput e § 1º do artigo 58 da
Resolução TSE n. 23.553/2017), destacando-se que a ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o órgão partidário do
dever de prestar contas (artigo 48, § 11 da Res. TSE n. 23.553/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fl. 03, o Partido Comunista do
Brasil esteve constituído, no período eleitoral, no município de Guaíba-RS, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
No mérito, constatada a regularidade das citações realizadas, a ausência de qualquer manifestação das partes e a permanência da omissão
na obrigação de prestar contas, a decretação de revelia das partes e o julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos
termos do caput do artigo 344 do Código de Processo Civil e art. 52, inciso VI e 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE n. 23.553/2017.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017, o qual regulamenta que:
Art. 83 - A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
[...]
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
Dessa forma, ante a omissão na apresentação das contas, fica o órgão partidário municipal impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, bem como suspenso o registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada sua situação.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Comunista do Brasil (PC do B) do município de Guaíba-RS, relativas à campanha
eleitoral de 2018, nos termos do art. 77, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE n. 23.553/2017, ante os fundamentos declinados, cominando
ao órgão diretivo municipal a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação
das contas e a suspensão do registro de anotação de seus órgãos de direção, enquanto não regularizada a sua situação.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se, sendo as partes mediante publicação desta sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, considerando ter sido
decretada a revelia destes (caput do artigo 346 do CPC).
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão e oficie-se ao egrégio Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunicando a determinação de suspensão do registro de anotação do órgão de direção municipal do
Partido Comunista do Brasil (PC do B) de Guaíba-RS.
Após, arquive-se.
Guaíba, 07 de fevereiro de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE

103ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 037/2019 - 103ª ZE/RS
Classe PC – Processo n. 0000076.85.2018.6.21.0103
Partido: Partido Republicano Brasileiro – PRB deTupanci do Sul/RS
Responsáveis: Lucas Gabriel de Souza Pascoal e Claudiomiro Lira Pascoal
ADV.: Tami Teixeira Aso, OAB/RS 56.543
Destina-se: as partes e ao procurador.
Vistos.
Citados, o órgão partidário e os responsáveis apresentaram a petição e os instrumentos de procuração de fls. 13-15, pleiteando a prorrogação
do prazo, por 10 (dez) dias, para sua manifestação nos autos.
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Defiro a prorrogação pleiteada.
No mesmo prazo, o partido deverá regularizar sua representação processual, já que apenas o presidente e o tesoureiro, partes responsáveis,
apresentaram procuração (fls. 14 e 15), sob pena de revelia.
Ainda, atualize-se a autuação, para incluir a procuradora constituída pelos responsáveis.
Dil.
São José do Ouro, 6 de fevereiro de 2019.
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO,
Juiz Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 034/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-72.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Ouro
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE TUPANCI DO SUL/RS (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB
60915)
RESPONSÁVEL(S) : LARISSA DEFACI MUNARI E JOSÉ MIOTTO (ADV(S) EDSON JOSÉ MARCHIORI-OAB 60915)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Tupanci do Sul/RS, referente às
Eleições Gerais de 2018.
Publicado o Edital n. 74/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
17-20).
Emitido o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 21-22), do qual a parte apresentou manifestação, acompanhada de
documentos, após o transcurso do prazo (fls. 27-37).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela desaprovação das contas (fls. 39-39v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela desaprovação das contas (fl. 42-42v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Tupanci do Sul/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas finais, relacionadas ao 1º turno, foram apresentadas em 05/11/2018, dentro do prazo assinalado;
por outro lado, as contas parciais e as finais, referentes ao 2º turno, não foram apresentadas no sistema SPCE-WEB (artigos 50, § 1º e §4º e
52, caput e §1º, da Resolução citada).
Além disso, apontada pela unidade técnica irregularidade, referente a não abertura de conta bancária específica para movimentação de
“Outros Recursos”, medida obrigatória a todos os partidos vigentes no período eleitoral (artigos 10 e 56, II, alínea “a” da Resolução TSE n.
23.553/2017).
No documento de fls. 10, o órgão partidário declara que a conta bancária não foi aberta “[…] em face de que no Município de Tupanci do Sul
não tem agência bancária ou posto de atendimento bancário”, citando o disposto no artigo 22, §2º, da Lei n. 9.504/1997, e no artigo 7º, §4º, da
Resolução TSE n. 23.463/2015. Ocorre que os dispositivos legais citados pelo partido político não se aplicam a presente prestação de contas.
Isto porque, o artigo 10 da Resolução TSE n. 23.553/2017 é claro ao estabelecer a obrigatoriedade de abertura de conta bancária pelos
partidos políticos, mesmo que não haja movimentação de recursos financeiros (§2º), excepcionando a regra no §4°, incisos I e II, repetindo a
exceção trazida pela Lei das Eleições, apenas no que se refere às candidaturas, o que não se aplica a prestação de contas das agremiações
partidárias, a saber:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§2º. A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
§4º. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não
haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
Por seu turno, a aplicação da Resolução TSE n. 23.463/2015 também deve ser afastada, pois ela estabelece regras para a prestação de
contas nas eleições municipais de 2016, não tendo aplicação à presente prestação de contas, regulada pela Resolução TSE n. 23.553/2017.
Em parecer, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Desta feita, considerando a impossibilidade de análise da movimentação financeira da campanha eleitoral, ou sua ausência, haja vista a não
abertura da conta bancária específica, em descumprimento aos preceitos legais citados, é caso de desaprovação das contas, nos termos do
artigo 77, inciso III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo: […] III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Tupanci do Sul/RS, referente às
Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso III, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Determino a perda do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três) meses, iniciada no ano seguinte ao trânsito
em julgado desta decisão, nos termos do artigo 77, §4º e §6º, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quando da intimação do Ministério Público Eleitoral, poderá o parquet requerer a extração de cópia integral do processo, para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (artigo 84 da Resolução TSE n. 23.553/2017).
Cumprido, arquive-se.
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São José do Ouro, 07 de fevereiro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 035/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 71-63.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Machadinho
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS- PP DE MACHADINHO/RS (ADV(S) MARIA CRISTINA TEIXEIRA-OAB 82723A)
RESPONSÁVEL(S) : DORIVAL DE LIMA VILARINO E LUIZ REBESQUINI (ADV(S) MARIA CRISTINA TEIXEIRA-OAB 82723A)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Progressistas – PP de Machadinho/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Publicado o Edital n. 76/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
37-39).
Emitido o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 40-41), do qual as partes foram intimadas, com decurso do prazo sem
manifestação (fls. 44).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 45-46).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 49-49v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Progressistas – PP de Machadinho/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas parciais foram apresentadas em 10/09/2018, dentro do prazo assinalado; por outro lado, as finais
relacionadas ao 2º turno foram entregues apenas em 20/11/2018, fora do prazo determinado; e as relacionadas ao 1º turno não foram
apresentadas (artigos 50, §4º e 52, caput e §1º, da Resolução citada).
Além disso, a conta bancária específica, destinada ao recebimento das doações para a campanha, foi aberta somente em 16/08/2018, após a
data limite fixada pelo artigo 10, §1º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017 (15/08/2018).
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público
Eleitoral.
Desta feita, como as impropriedades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à análise das contas apresentadas, nem mesmo a falta de
apresentação de contas finais para o 1º turno, já que os documentos têm data posterior ao encerramento das eleições, considerando, ainda, a
ausência de movimentação de recursos financeiros, pois só foi declarado o recebimento de recurso estimável, com a despesa respectiva, é
caso de aprovação das contas com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo: (...) II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Progressistas – PP de Machadinho/RS, referente às Eleições Gerais
de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 07 de fevereiro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 036/2019 - 103 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 70-78.2018.6.21.0103
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Machadinho
JUIZ ELEITORAL: MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB DE MACHADINHO/RS (ADV(S) ALMO JORGE BRANDAO-OAB 32186)
RESPONSÁVEL(S) : CELSOIR ESCORTEGANHA E CESAR GOMES DE OLIVEIRA (ADV(S) ALMO JORGE BRANDAO-OAB 32186)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Machadinho/RS, referente às Eleições
Gerais de 2018.
Publicado o Edital n. 76/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, transcorreu in albis o prazo para impugnação das contas (fls.
41-43).
Emitido o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (fls. 44-45), do qual as partes apresentaram manifestação e documentos (fls. 4851).
Ato contínuo, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo, pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 53-53v).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (fl. 56-56v).
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Machadinho/RS, referente às Eleições Gerais de 2018.
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Registre-se, inicialmente, que os órgãos partidários municipais, vigentes após a data indicada no calendário eleitoral para a realização das
convenções partidárias, têm o dever de prestar, à Justiça Eleitoral, contas relativas às Eleições Gerais de 2018, ainda que não tenha ocorrido
movimentação financeira (artigo 48, inciso II, alínea “d” e artigo 49, inciso I e §1º, Resolução TSE n. 23.553/2017).
No presente caso, verifica-se que as contas parciais foram apresentadas em 10/09/2018, dentro do prazo assinalado; em parecer conclusivo,
foi registrado pela unidade técnica que as finais, relacionadas ao 2º turno, foram entregues fora do prazo determinado, em 19/11/2018. No
entanto, visto a data fixada cair num sábado (17/11/2018), considera-se como entregues no prazo as contas relacionadas ao 2º turno das
eleições, recebidas no primeiro dia útil seguinte ao do encerramento do prazo; por outro lado, as relacionadas ao 1º turno não foram
apresentadas (artigos 50, §4º e 52, caput e §1º, da Resolução citada).
Além disso, a conta bancária específica, destinada ao recebimento das doações para a campanha, foi aberta apenas em 31/08/2018, após a
data limite fixada pelo artigo 10, §1º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017 (15/08/2018).
Em parecer, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas; no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público
Eleitoral.
Desta feita, como as impropriedades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à análise das contas apresentadas, nem mesmo a falta de
apresentação das contas finais para o 1º turno, já que os documentos têm data posterior ao encerramento das eleições, considerando, ainda, a
ausência de movimentação de recursos financeiros, pois só foi declarado o recebimento de recurso estimável, com a despesa respectiva, é
caso de aprovação das contas com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral
verificará a regularidade das contas, decidindo: (...) II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Machadinho/RS, referente às
Eleições Gerais de 2018, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumprido, arquive-se.
São José do Ouro, 07 de fevereiro de 2019
MICHAEL LUCIANO VEDIA PORFIRIO
Juiz Eleitoral da 103ª ZE

104ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-23.2018.6.21.0104
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Arroio do Meio
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB DE POUSO NOVO-RS (ADV(S) NESTOR PEDRO PALUDO-OAB 24466)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO BATISTA GONÇALVES MAIA (ADV(S) NESTOR PALUDO-OAB 24.466), LUIS CARLOS DE GASPERI (ADV(S)
NESTOR PEDRO PALUDO-OAB 24466)
Vistos.
Em atenção ao Exame da Prestação de Contas Eleitorais, emitido pela Unidade Técnica, intime-se o partido e seus responsáveis, para que se
manifestem em relação ao teor do exame, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 72, § 1º, c/c o art. 101, III, todos da Res. TSE n.
23.553/2017.
Após, retornem os autos à Unidade Técnica, para prosseguimento da análise da prestação de contas.
Diligências Legais.
Arroio do Meio, 06 de fevereiro de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
-segue o exame:
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME PARTIDO POLÍTICO
PROCESSO Nº: 67-23.2018.6.21.0104
PROTOCOLO Nº 58.203/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA
ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - MDB - POUSO NOVO
CNPJ : 25.255.987/0001-16
Nº CONTROLE: P15000485421RS2640948
DATA ENTREGA: 23/01/2019 às 18:12:28
DATA GERAÇÃO: 01/02/2019 às 11:01:53
TIPO: FINAL
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega:
Prestação de contas entregue em 23/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.1.2. Omissão quanto à prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.2. Peças integrantes:
Foram apresentadas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
2. QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS
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As informações constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes partidários, são as mesmas daquelas registradas na Justiça Eleitoral
(art. 56, I, a, da Resolução TSE n° 23.553/2017).
4. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 34 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
Não se verificam registros de recursos de origem não identificada.
Houve o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro proveniente de doações de pessoas físicas constituído por produto de suas
atividades econômicas.
DATA 04/09/2018
CPF 313.535.840-20
DOADOR: LORACI MARIA WATHIER KICH
NATUREZA DO RECURSO ESTIMAVEL DOADO: Serviços contábeis
VALOR (R$): 100,00
CPF:240.772.400-34
DOADOR: NESTOR PEDRO PALUDO
NATUREZA DO SERVIÇO: Serviços advocatícios
VALOR (R$): 100,00
8. EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (ART. 56, II, C, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
Não se verificam registros de recursos do fundo especial de financiamento de campanha, nem do fundo partidário.
9. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
Não houve a abertura de conta bancária específica para campanha, conforme referido em nota explicativa.
10. CONCLUSÃO DE EXAMES
Assim, considerando as irregularidades dos itens 1.1.2 e 9 desse exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência, em conformidade com o
art. 72, § 1º, da Res. TSE n. 23.553/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 3 dias, para posterior
emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 72, § 3º, da referida Resolução, por esta Zona Eleitoral.
É o parecer.
Em 04/02/2019.
Roberta Delevati,
Responsável pela análise das contas.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 02/2019 - 104 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 68-08.2018.6.21.0104
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO - ELEIÇÕES 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Arroio do Meio
JUIZ ELEITORAL: JOÃO REGERT
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE NOVA BRÉSCIA-RS (ADV(S) MARTA LILIANE SILVEIRA DA SILVA-OAB
70157)
RESPONSÁVEL(S) : MILTON SANTO RADAELLI E CELITO JORGE TURATTI (ADV(S) MARTA LILIANE SILVEIRA DA SILVA-OAB 70157)
Vistos.
Em atenção ao Exame da Prestação de Contas Eleitorais, emitido pela Unidade Técnica, intime-se o partido e seus responsáveis, para que se
manifestem em relação ao teor do exame, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 72, § 1º, c/c o art. 101, III, todos da Res. TSE n.
23.553/2017.
Após, retornem os autos à Unidade Técnica, para prosseguimento da análise da prestação de contas.
Diligências Legais.
Arroio do Meio, 06 de fevereiro de 2019
JOÃO REGERT
Juiz Eleitoral da 104ª ZE
-segue o parecer
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE EXAME PARTIDO POLÍTICO
PROCESSO Nº: 68-08.2018.6.21.0104
PROTOCOLO Nº 58.204/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA
ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PTB - NOVA BRÉSCIA
CNPJ : 04.521.239/0001-68
Nº CONTROLE: P14000487637RS3298804
DATA ENTREGA: 24/01/2019 às 16:34:21
DATA GERAÇÃO: 01/02/2019 às 11:06:25
TIPO: FINAL
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega:
Prestação de contas entregue em 24/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.1.2. Omissão quanto à prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.2. Peças integrantes:
Foram apresentadas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017). No entanto,
o extrato da prestação de contas final de 1º e 2º turnos não estão assinados pelo presidente do partido.
2. QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS
As informações constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes partidários, são as mesmas daquelas registradas na Justiça Eleitoral
(art. 56, I, a, da Resolução TSE n° 23.553/2017).
4. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 34 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
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Não se verificam registros de recursos de origem não identificada.
Houve a contratação de prestação de serviços de assessoria contábil e de assessoria advocatícia no total de R$375,00. Esse valor será pago
no momento da realização da prestação de contas anuais do partido, conforme contrato de prestação de serviços e notas explicativas.
8. EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (ART. 56, II, C, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
Não se verificam registros de recursos do fundo especial de financiamento de campanha, nem do fundo partidário.
9. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
Não houve a abertura de conta bancária específica para campanha, conforme referido em nota explicativa.
10. CONCLUSÃO DE EXAMES
Assim, considerando as irregularidades dos itens 1.1.2, 1.2 e 9 desse exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência, em conformidade
com o art. 72, § 1º, da Res. TSE n. 23.553/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 3 dias, para posterior
emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 72, § 3º, da referida Resolução, por esta Zona Eleitoral.
É o parecer.
Em 04/02/2019.
Roberta Delevati,
Responsável pela análise das contas.

138ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 136-50.2018.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio do Palma
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) EUCLIDES POLETO-OAB 41.647)
RESPONSÁVEL(S) : VOLMIR TRENTINI E ELÓI ANTONIO PALMA (ADV(S) EUCLIDES POLETO-OAB 41.647)
Vistos.
Diante da apresentação do relatório preliminar para expedição de diligências, determino a intimação da agremiação partidária para que, no
prazo de 3 (três) dias, manifeste-se acerca das irregularidades identificadas, nos termos do art. 72 da Res. TSE n. 23.553/2017.
Intimem-se.
Diligências legais.
Casca, 07 de fevereiro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 138ª ZE

140ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 003/2019 - 140ª ZE-RS
A Excelentíssima Senhora Dra. Sucilene Engler Werle, MM. Juíza Eleitoral Substituta desta Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Francisco Manoel Diniz,
715 em Coronel Bicaco, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 48 da Res. TSE n.
23.553/17, a Prestação de Contas de Campanha das Eleições Gerais de 2018.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos seguintes partidos e municípios:
Número do Processo
51-58.2018.6.21.0140

Partidos Políticos
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B DE REDENTORA-RS

PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá impugnar as contas apresentadas, nos termos do art. 59 da resolução TSE n. 23.553/2018.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral Substituta mandou publicar o presente Edital, que
vai afixado no local de costume.
Coronel Bicaco-RS, 08 de FEVEREIRO de 2019.
Eu, Cleonice Ribeiro de Oliveira, Chefe de Cartório da 140ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SUCILENE ENGLER WERLE,
Juíza Eleitoral Substituta.
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152ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2019 - 152 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-36.2017.6.21.0152
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barão
JUÍZA ELEITORAL: CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) CRISTIANE GALLINA BALDASSO-OAB 97161)
RESPONSÁVEL(S) : PLÍNIO SCHNEIDER E CARLOS HENRIQUE BOURSCHEID
Diante da decisão proferida pela Superior Instância, como forma de dar regular andamento ao feito, determino:
1) cumpra, o cartório eleitoral, o determinado no artigo 12 da Resolução 298/17 do TRE/RS, ou seja, intime-se o devedor Partido Progressista
de Barão, para que, no prazo de cinco dias, providencie no pagamento dos valores devidos ou requeira seu parcelamento;
2) Decorrido o prazo sem pagamento ou pedido de parcelamento, notifique-se o Órgão hierarquicamente superior na forma do disposto no
artigo 13, I, da Resolução 298/17 do TRE/RS e
3) Caso sobrevenha a informação contida no item "d" do inciso I, do artigo 13, da Resolução 298/17 do TRE, intime-se o Partido Progressista
de Barão para, no prazo de 15 dias, providenciar no pagamento ou pedido de parcelamento do valor devido, sob pena de ser inscrito no
CADIN (artigo 13, II, da Resolução 298/17 do TRE.
Carlos Barbosa, 06 de fevereiro de 2019
CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA
Juíza Eleitoral da 152ª ZE

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

Listagem de Eliminação de Documentos
60ª Zona Eleitoral de Pelotas
Código de
Classificação

Assunto/Documento

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

6000-7.05

Boletins de Urna, Zerézimas e Boletins de
Justificativa

2014

R21

1800

6000-7.04

Cadernos de folhas de votação

2010

R22

285

6000-7.05

Comprovantes de carga de urna

2005, 2006 e
2012

R21

1200

6000-7.02

Comunicação de composição de Diretório
Municipal/Comissão Executiva de Partido
Político

2012 e 2013

R09

3

6000-7.02

Comunicação de delegados credenciados
Eleições

2012

R09

15

6000-7.01

Comunicação recebida de
falecimentos/conscrito/condenação
criminal/interdição civil

2002 a 2012

R04

3915

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

2010, 2012 e
2013

R09

1030

6000-7.03

Lacres das Urnas

2016

R17

28

6000-7.03

Lista de presença a reunião de
mesários/secretários de prédio/ auxiliares

2012

R21

2

6000-7.01

Protocolos de Entrega de Títulos Eleitorais
(PETEs) e Requerimentos de alistamento
eleitoral (RAEs)

6000-7.03

Recibo de entrega de convocação de mesário

2010, 2011, 2012 R09
e 2013
2012 e 2014

R21

20.000

3450

6000-7.03

Recibos e envelopes de entrega de AuxílioAlimentação

2008

R23

300

6000-7.02

Requerimento de cadastramento de senha no
Filiaweb

2012 e 2013

R09

6

6000-7.01

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

2010, 2011,
2012, 2013 e
2016

R12

200

6000-7.04

Requerimentos de Justificativa Eleitoral Urnas
(RJEs)

2016

R12

2900

6000-2

Termo de Responsabilidade Anual de Bens
Patrimoniais

2012, 2013 e
2014

R12

3

6000-2

Termo de Transferência Interna de Bem
Patrimonial

2012, 2013 e
2014

R12

29

Pelotas, 05/02/2019

Paulo Alex da Silva Souza
Chefe de Cartório

