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Atos do Tribunal
Pautas
PROCESSO: 0600817-60.2019.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600817-60.2019.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Presidência
Origem: Porto Alegre
Polo Ativo: REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT Advogados do(a) REQUERENTE: LIEVERSON LUIZ PERIN RS049740, THIAGO OBERDAN DE GOES - RS94660
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 06/02/2020, às 14:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 3 de fevereiro de 2020. (a) Gustavo Lotuffo Stradolini - DiretorGeral Substituto.

Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 80-53.2012.6.21.0000 PROTOCOLO: 175462012
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2011 - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Executado(s): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (Adv(s) Gabriela Pilger Fischborn OAB/RS 109.701 e Luciano Bonsembiante Campana
OAB/RS 53.845)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
Diga a União sobre a petição e documentos das fls. 1.545 e seguintes.
Porto Alegre, 30 de janeiro de 2020.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores,
Relator.
PROCESSO CLASSE: RE N. 53-89.2016.6.21.0110 PROTOCOLO: 216402016
Processo Classe: RE n. 53-89.2016.6.21.0110 Protocolo: 216402016
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: TRAMANDAÍ ZONA: 110ª
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS - EXECUÇÃO DE JULGADO
Recorrente(s): MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB DE TRAMANDAÍ (Adv(s) Milton Cava Corrêa OAB/RS 33.654)
Recorrido(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO e MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso interposto pelo MDB de Tramandaí contra ato do juízo a quo que indeferiu a aplicação do art. 55-D da Lei 9.096/95,
introduzido pela Lei 13.831/19 (fl. 1.224).
Compulsando os autos, verifiquei que a AGU não foi intimada para oferecer contrarrazões ao apelo.
Dessa forma, determino à Secretaria Judiciária deste Tribunal que intime a Advocacia-Geral da União para que ofereça contrarrazões ao
recurso interposto pelo MDB de Tramandaí (fls. 1.233-1.237).
Diligências legais.
Porto Alegre, 30 de janeiro de 2.020.
Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 49-57.2017.6.21.0000 PROTOCOLO: 203762017
Processo Classe: PC n. 49-57.2017.6.21.0000 Protocolo: 203762017
RELATOR(A): SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016 - EXECUÇÃO DE
JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B (Adv(s) Lucas Couto Lazari OAB/RS 84.482)
Vistos.
O Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) noticia que interpôs Recurso Especial para o Tribunal Superior em face do
acórdão proferido no processo PC n. 35-95, de relatoria do Des. Eleitoral Gerson Fischmann, acerca da inconstitucionalidade do art. 55-D da
Lei n. 9.096/95. Assim, requer a suspensão do processo até a manifestação do TSE sobre a questão (fls. 323 e verso).
Entretanto, a simples interposição de recurso à instância superior em processo diverso não constitui óbice ao prosseguimento da presente
execução, devendo ser conferida eficácia plena à decisão denegatória da anistia proferida para o caso concreto (fls. 264-264v.), até
pronunciamento das Cortes Superiores em sentido diverso.
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Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo.
Publique-se.
Após, retornem os autos à Secretaria para o controle dos prazos processuais atinentes ao despacho de fl. 307.
Porto Alegre, 30 de janeiro de 2020.
Des. Eleitoral SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES,
Relator.

Edital
EDITAL SCCOP/CORIP/SJ N. 06/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados os seguintes processos:
Sessão de 22.01.2020:
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 1) Proc. Classe RE N. 1594 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Partido Político - de Exercício Financeiro - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: D/C. Recorrente(s): Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB de Porto Alegre (Adv(s) Julyana Vaz Pinto-OAB OAB/RS 80.238 e Romeu Vaz Pinto Neto-OAB OAB/RS 111.004).
Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, rejeitaram a preliminar de nulidade da sentença e acolheram a prefacial de
inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei n. 9.096/95. No mérito, negaram provimento ao recurso.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95. REJEITADA A PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO.
IRREGULARIDADES RELATIVAS AO FUNDO PARTIDÁRIO. RECEBIMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DE FONTES VEDADAS.
IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.488/17. MANUTENÇÃO DAS PENALIDADES DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL E MULTA.
DESPROVIMENTO.1. Matéria preliminar suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. 1.1. Acolhida a prefacial de inconstitucionalidade do
art. 55-D da Lei n. 9.096/95 incluído pela Lei n. 13.831/19, afastando sua aplicação no caso concreto. 1.2. Postulado o reconhecimento da
nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para a imposição de recolhimento ao Tesouro Nacional das verbas irregularmente
utilizadas do Fundo Partidário ou, de forma alternativa, a determinação, de ofício, por esta Corte, de restituição ao erário, conforme o disposto
no § 1º do art. 82 da Resolução TSE n. 23.553/17. Preliminar rejeitada. A sentença ordenou apenas a devolução do valor relativo às doações
irregulares, não tendo sido objeto de embargos declaratórios, no juízo a quo, eventual omissão quanto à restituição de recursos do Fundo
Partidário. Trânsito em julgado da decisão, no ponto, sendo inviável ao 2º grau de jurisdição, em afronta à vedação da reformatio in pejus,
impor, de ofício, a devolução ou reconhecer nulidade.2. Irregularidade relativa à comprovação do emprego de receitas advindas do Fundo
Partidário, em dissonância com os arts. 17, § 1º, 18 e 35, § 2º, da Resolução TSE n. 23.464/15. Não apresentada documentação suficiente
para afastar a falha em sua totalidade.3. Recursos advindos de fontes vedadas. Doações recebidas por autoridades públicas, no exercício de
cargos de chefia ou direção na administração pública, nos termos do art. 31, inc. II, da Lei n. 9.096/95. Entendimento deste Tribunal no sentido
da irretroatividade das alterações legislativas introduzidas na Lei dos Partidos Políticos pela Lei n. 13.488/17. Incidência da legislação vigente à
época do exercício da prestação de contas, consoante os princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica.4. Provimento
negado.
Sessão de 24.01.2020:
Relator: Desembargador Eleitoral Sílvio Ronaldo Santos de Moraes 1) Proc. Classe RE N. 2107 - Recurso Eleitoral - Requerimento Prestação de Contas - de Exercício Financeiro. Procedência: D/C. Recorrente(s): Ministério Público Eleitoral. Recorrido(s): Avante - Avante de
Porto Alegre (Adv(s) Camila Soares de Oliveira-OAB OAB/MG 112.051, Daniel Andrade Resende Maia-OAB OAB/MG 104.717 e Lucas Amaral
Gonçalves-OAB OAB/MG 168.301). Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. ”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DA
SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. DEFERIMENTO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE CARÁTER PROCESSUAL DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.546/17. DESPROVIMENTO.1. Conhecimento da petição e dos demonstrativos juntados ao requerimento de regularização da omissão de
contas, na forma do art. 59 da Resolução TSE n. 23.546/17. Uma vez julgadas não prestadas as contas partidárias do período em exame, em
decisão com trânsito em julgado, a sua apresentação posterior não acarreta novo julgamento da contabilidade, sendo considerada apenas
para fins de regularização e eventual afastamento das sanções decorrentes da inadimplência. Análise limitada à constatação da existência de
recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo
Partidário. 2. O art. 65, §§ 1º e 3º, da Resolução TSE n. 23.546/17 prevê expressamente a aplicação das suas disposições processuais às
contas relativas aos anos de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgadas, inclusive o rito da regularização da ausência de contas.3.
O efeito devolutivo do recurso condiciona a atividade cognitiva do Tribunal apenas às questões que foram efetivamente impugnadas no apelo,
nos termos do art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil. Inviável o enfrentamento sobre o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a
regularização, mediante a análise do atendimento dos requisitos exigidos pelo art. 59 da Resolução TSE n. 23.546/17, uma vez que a matéria
não foi debatida pela parte recorrente, sequer subsidiariamente, restando preclusa a discussão acerca de tal capítulo sentencial.4. Provimento
negado.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 2) Proc. Classe RE N. 1088 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Exercício Financeiro - de Partido Político - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Capão do Cipó. Recorrente(s):
Progressistas - PP de Capão do Cipó, Robson Messias Brum Jorge, Diego Santos do Nascimento e Elizandro dos Santos Cortes (Adv(s)
Ivanize Belmonte Genro-OAB OAB/RS 52.850, Luiz Felipe Biermann Pinto-OAB OAB/RS 58.154, Otavio Augusto Bolzan Pinto-OAB OAB/RS
112.693, Paulo Ricardo Pereira Genro-OAB OAB/RS 27.943 e Valdir Amaral Pinto-OAB OAB/RS 7.319). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Decisão: “Por unanimidade, acolheram a preliminar de inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19,
afastando sua aplicação no caso concreto, e, no mérito, deram provimento parcial ao recurso.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95 ACOLHIDA. MÉRITO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTES
VEDADAS. AUTORIDADES. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.546/17. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.488/17.
REDUÇÃO DO MONTANTE A SER RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES. PARCIAL
PROVIMENTO.1. Acolhida a prefacial suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 55-D
da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19. Afastada sua aplicação ao caso concreto.2. Percepção de recursos de fontes vedadas.
Doações recebidas de autoridades públicas que exercem cargos de chefia ou direção na administração pública, nos termos do art. 31, inc. II,
da Lei n. 9.096/95.3. Inaplicabilidade da Resolução TSE n. 23.546/17. No tocante às contas referentes ao exercício de 2017, as irregularidades
apontadas devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução TSE n. 23.464/15, vigente ao tempo dos fatos, consoante
o disposto no inc. III do § 3º do art. 65 da Resolução TSE n. 23.546/17.4. Entendimento deste Tribunal no sentido da irretroatividade das
alterações introduzidas na Lei dos Partidos Políticos pela Lei n. 13.488/17. Incidência da legislação vigente à época do exercício da prestação
de contas, consoante os princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica.5. Falhas que representam 53,28% dos valores
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auferidos pela grei no exercício financeiro em análise, ensejando a reprovação das contas. Redução do montante a ser recolhido ao erário.
Manutenção das demais penalidades.6. Parcial provimento.
Sessão de 27.01.2020:
Relator: Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes 1) Embargos de Declaração - Proc. Classe PC N. - 5768 - Prestação de Contas de Exercício Financeiro - de Partido Politico - Orgao de Direção Regional - Exercício 2015. Procedência: D/C. Embargante(s): Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB (Adv(s) Rodrigo Waltrick Ribas-OAB OAB/RS 66.527). Embargado(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade,
rejeitaram os embargos de declaração.”. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO REGIONAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. Oposição contra acórdão
supostamente omisso quanto aos argumentos tecidos em agravo interno, capazes, a juízo do embargante, de infirmar o entendimento
referente à inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei 9.096/95. Apontamentos devidamente tratados no julgado. Não configurada qualquer das
hipóteses de cabimento dos aclaratórios.Diante do previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se incluída no acórdão toda a
matéria suscitada.Rejeição.
Relator: Gerson Fischmann 2) Proc. Classe RE N. 5629 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Contas - Não
Apresentação das Contas. Procedência: Pelotas. Recorrente(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Pelotas (Adv(s) William Sottoriva
Andreia-OAB OAB/RS 101.926). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso, para manter
o julgamento de contas não prestadas e a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário, e afastar a penalidade de suspensão de
seu registro ou anotação perante a Justiça Eleitoral, nos termos da fundamentação.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2018. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO DA
CONTABILIDADE APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. ART 48, INC. II, AL.
"D", § 11, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA DOS REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO.
AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO REGISTRO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Devidamente citada, a grei apresentou a contabilidade de campanha somente após a
publicação da sentença recorrida, ocasionando seu não conhecimento. 2. Afastada a alegação de inexistência de campanha por parte da
agremiação, pois a Resolução TSE n. 23.553/17, em seu art. 48, inc. II, al. "d", § 11, estabelece a obrigação de os diretórios municipais
prestarem contas relativas ao pleito de 2018, independente de não ter havido movimentação financeira.3. Manutenção da penalidade de perda
do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário. Sanção de suspensão do registro do órgão partidário. Conforme novo entendimento
do Supremo Tribunal Federal, inaplicável qualquer interpretação que permita a incidência automática da sanção de suspensão do registro ou
da anotação de órgão partidário regional ou municipal. 4. Parcial provimento.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 3) Proc. Classe RE N. 7238 - Recurso Eleitoral - Eleições - 2º Turno.
Procedência: Alvorada. Recorrente(s): Cristina Fontana Correa. Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso. ”. Ementa: RECURSO ELEITORAL. NOMEAÇÃO DE MESA RECEPTORA. ELEIÇÕES 2018. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE ADVOGADO. ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. MESÁRIO FALTOSO. AUSENTE JUSTO MOTIVO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA. MULTA. DESPROVIMENTO. 1. Preliminar. Entendimento desta Corte no sentido de permitir o prosseguimento do
feito, ainda que ausente procurador constituído nos autos, diante da natureza administrativa da atividade judicial sancionatória contra a qual se
insurge a recorrente. 2. Devidamente convocada para prestar serviço eleitoral como 2º mesário, a recorrente deixou de comparecer na data em
que ocorreu o segundo turno, sem a apresentação de justificativa. Atestado médico oferecido a destempo, informando impedimento por motivo
de saúde em período diverso do abrangido pela realização do pleito eleitoral. 3. Aplicação de multa. Desprovimento.
Sessão de 29.01.2020:
Relator: Gerson Fischmann 1) Proc. Classe RE N. 1355 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Contas - Não Apresentação das Contas. Procedência: São Marcos. Recorrente(s): Partido Republicano Brasileiro - PRB de São
Marcos, Jocel de Castilhos e Elizeu José Pellizzari (Adv(s) Marice Balbuena Dal Forno-OAB OAB/RS 47.732). Recorrido(s): Ministério Público
Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, não conheceram do recurso e, de ofício, afastaram a determinação de suspensão do registro do órgão
partidário.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2017. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apresentada declaração de ausência de movimentação financeira recebida como recurso
contra a sentença, a qual julgou as contas anuais como não prestadas.2. Prefacial suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral acolhida. A
grei não encaminhou a prestação de contas do exercício de 2017 em tempo hábil, ainda que realizadas todas as intimações previstas no art.
30 da Resolução TSE n. 23.546/17. Desatendido o princípio da dialeticidade, por meio do qual é exigida a impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.3. Afastada, de ofício, a ordem de suspensão
do registro do órgão partidário, de acordo com entendimento assentado pelo STF nos autos da ADI n. 6032.4. Não conhecimento.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 2) Proc. Classe RE N. 332 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Partido Político - de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: São José do Norte. Recorrente(s):
Partido dos Trabalhadores - PT de São José do Norte (Adv(s) Mauricio Curcio Feijó-OAB OAB/RS 57.384). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Decisão: “Por unanimidade, deram provimento ao recurso. ”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APTA A IDENTIFICAR OS DOADORES ORIGINÁRIOS DAS RECEITAS AUFERIDAS.
IRREGULARIDADE SANADA. REFORMA DA DECISÃO. APROVAÇÃO DAS CONTAS. PROVIMENTO. Recebimento de recursos de origem
não identificada, creditados pelo diretório nacional da grei, sem a especificação dos doadores originários, em dissonância com o art. 5° da
Resolução TSE n. 23.464/15. A documentação apresentada cumpre a finalidade de identificar os referidos contribuintes, informando dados
como nome, CPF e data da arrecadação. Reforma da sentença. Aprovação. Provimento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 03.02.2020. (a) Gustavo Lotuffo Stradolini, Diretor-Geral
Substituto.

Atos da Presidência
Despachos
PROCESSO CLASSE: RP N. 1279-42.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 405122014
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA ELEITORAL - INTERNET - PEDIDO DE CONCESSÃO DE
LIMINAR
Representante(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Adv(s) Edson Luís Kossmann OAB/RS 47.301, Guilherme dos Santos Todeschini
OAB/RS 91.081, Guilherme Rodrigues Carvalho Barcelos OAB/RS 85.529, Juliana Brisola OAB/RS 59.299, Maritânia Lúcia Dallagnol OAB/RS
25.419 e Oldemar José Meneghini Bueno OAB/RS 30.847), MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (PRE)
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Representado(s): ANA AMELIA DE LEMOS e PARTIDO PROGRESSISTA - PP (Adv(s) André Luiz Siviero OAB/RS 48.760, Gustavo Bohrer
Paim OAB/RS 48.685, Jivago Rocha Lemes OAB/RS 38.782, Miguel Tedesco Wedy OAB/RS 48.703 e Ricardo Hermany OAB/RS 40.692),
ADEMAR PETRY (Adv(s) André Luiz Siviero OAB/RS 48.760, Jivago Rocha Lemes OAB/RS 38.782 e Matheus Barbosa OAB/RS 96.890)
Vistos, etc.
Trata-se de representação na qual ADEMAR PETRY, ANA AMELIA DE LEMOS e PARTIDO PROGRESSISTA - PP restaram condenados,
individualmente, ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do artigo 57-C da Lei n, 9.504/97. O
processo transitou em julgado no dia 12.09.14.
O representado ADEMAR PETRY, após pleitear anteriormente o parcelamento dos valores devidos, agora vem aos autos juntar documento da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que reconhece o pagamento do débito, requerendo a regularização da anotação de multa no
cadastro eleitoral, bem como a expedição de certidão de quitação eleitoral.
Decido.
Considerando os documentos juntados aos autos nas fls. 159-163, considero extinta a multa aplicada a ADEMAR PETRY no processo RP
1279-42.2014.6.21.0000
Comunique-se, imediatamente, à zona eleitoral de inscrição do eleitor.
Procedam-se às anotações pertinentes.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Porto Alegre, 30 de janeiro de 2020.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Corregedoria
Decisão Monocrática
PROCESSO 0600019-65.2020.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: JUÍZO DA 042 ZONA ELEITORAL
DECISÃO
Trata-se de agrupamento em coincidência no Sistema ELO de número 2DRS2002709054, envolvendo a inscrição eleitoral de n.
053163170469, pertencente à CLAUDETE ELAINE KLUGE, e o registro de condenação criminal consignado na Base de Perda e Suspensão
de Direitos Políticos sob o n. 000348100000, em situação "Ativo", em nome de CLAUDETE ELAINE SCHURER, referente ao Processo n.
028/2.04.0001897-3, da 2ª Vara Criminal de Santa Rosa/RS.
Constato que o agrupamento sob análise decorreu do processamento de operação de "Transferência" efetuada pela 042ª Zona Eleitoral/RS.
Ressalto que os dados identificadores da eleitora (sobrenome) e da mãe (prenome), apresentam diferenças em relação àqueles consignados
na Base de Perda mencionada. Na Base, o nome da apenada (CLAUDETE ELAINE SCHURER) foi anotado tal qual informado na
comunicação de condenação criminal proveniente do TJ-RS/Sistema Condenados, conforme documentação anexa.
Saliento, por oportuno, que já houve a extinção da punibilidade relativamente ao processo que ensejou a condenação da eleitora/condenada
(n. 028/2.04.0001897-3), conforme se constata na Comunicação de Cessação do TJ-RS/Sistema Condenados e no espelho do cadastro da
eleitora CLAUDETE ELAINE KLUGE (onde se observa a anotação dos códigos de ASE 337-7 e respectivo 370-1), ambos documentos anexos.
Diante do exposto, pelo que estabelece o art. 41, § 2º, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n.
053163170469 em nome de CLAUDETE ELAINE KLUGE.
Após, inative-se o registro constante na Base de Perdas e Suspensão de Direitos Políticos sob o n. 000348100000.
Publique-se.
Após o trânsito em julgado, dê-se ciência da presente decisão à zona eleitoral, para providências pertinentes.
Após retornados os autos, arquive-se.
Porto Alegre, 28 de janeiro de 2020.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.
PROCESSO 0600021-35.2020.6.21.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
INTERESSADO: JUÍZO DA 024 ZONA ELEITORAL
INTERESSADO: ELIZABETE WENCESLOSK DOS SANTOS
DECISÃO
Trata-se de agrupamento em coincidência no Sistema ELO de número 2DRS2002709104 envolvendo a inscrição eleitoral de
n. 070551270485, pertencente à ELIZABETE WENCESLOSK DOS SANTOS e o registro de condenação criminal consignado na Base de
Perda e Suspensão de Direitos Políticos sob o n. 001159595000, em situação "Ativo", em nome de ELISABETE WENCESLOCK DOS
SANTOS, referente ao processo n. 2004.71.03.001461-8, proveniente da 2ª Vara Federal de Uruguaiana/RS.
Constato que o agrupamento sob análise decorreu do processamento de operação de "Revisão" efetuada pela 024ª Zona Eleitoral/RS.
Observo que, na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, o nome da apenada foi anotado como ELISABETE WENCESLOCK DOS
SANTOS, tal qual informado na comunicação de condenação criminal anexada aos presentes autos e proveniente do TJ-RS/Sistema
Condenados.
Por oportuno, salienta-se que houve a extinção da punibilidade relativamente ao processo n. 2004.71.03.001461-8, em nome da
eleitora ELIZABETE WENCESLOSK DOS SANTOS, CPF n. 962.662.790-53, consoante Comunicação de Cessação oriunda do TJ-RS/Sistema
Condenados, em anexo.
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Diante do exposto, pelo que estabelece o art. 41, § 2º, da Resolução TSE n. 21.538/03, DECIDO pela regularização da inscrição n.
070551270485 em nome de ELIZABETE WENCESLOSK DOS SANTOS.
Após, inative-se o registro constante na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos sob o n. 001159595000.
Publique-se.
Após o trânsito em julgado, dê-se ciência da presente decisão à zona eleitoral, para providências pertinentes.
Após retornados os autos, arquive-se.
Porto Alegre, 28 de janeiro de 2020.
ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.

Atos da Secretaria
Edital
EDITAL SJ/CORIP/SADAP N. 02/2020
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no período de
26/01/2020 até 01/02/2020.
Classe
Número
Relator
Data de
Partes
Tipo de
Autuação
Distribuição
Prestação de
0600004-62.2019.6.21.0055
Desembargador
30/01/2020
PT de Taquara/RS;
Automática
contas
Federal Carlos
Lorival da Rosa;
Eduardo Thompson
Ederson Toledo
Flores
Ribeiro

Prestação de
contas

0600005-47.2019.6.21.0055

Desembargador
Gustavo Alberto
Gastal Diefenthaler

30/01/2020

PSB de
Riozinho/RS; Airton
Trevizani da Rosa;
Jardel Valandro.

Automática

Petição

0600023-05.2020.6.21.0000

Desembargador
Gustavo Alberto
Gastal Diefenthaler

30/01/2020

PRTB de Sapucaia
do Sul/RS

Automática

Prestação de
contas

0600004-82.2020.6.21.0134

Desembargador
André Luiz Planella
Villarinho

29/01/2020

PRB de Canoas/RS

Automática

Inquérito Policial

0600020-50.2020.6.21.0000

Desembargador
Federal Sílvio
Ronaldo Santos de
Moraes

28/01/2020

MPE; Humildes de
Almeida Camargo

Automática

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2020.
Ricardo Floriano de Souza,
Seção de Autuação, Distribuição e Atendimento Processual,
SADAP/CORIP
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PROCESSO 0603091-31.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603091-31.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - Rio Grande do Sul
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VERA REGINA BRAGA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, VERA REGINA BRAGA DOS SANTOS
EDITAL DE CITAÇÃO SJ/CORIP/SEPRO N. 006/2020
(Com prazo de 20 dias)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ELEITORAL ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO, RELATOR DO PROCESSO n.
0603091-31.2018.6.21.0000, ESPÉCIE: Prestação de Contas - De Candidato (11531) - Cargo - Deputado Estadual (11630), EM QUE FIGURA
COMO REQUERENTE VERA REGINA BRAGA DOS SANTOS, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem,
ou dele conhecimento tiverem, que por este Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se processam os autos do processo n. 060309131.2018.6.21.0000, Espécie: Prestação de Contas - De Candidato (11531) Cargo - Deputado Estadual (11630), referente à omissão do dever
de prestar contas à Justiça Eleitoral, sendo este edital para citar VERA REGINA BRAGA DOS SANTOS, com último endereço conhecido no
documento de ID 4224383, tendo em vista que a tentativa de citação efetuada por Oficial de Justiça restou frustrada, para que haja a citação
do prestador de contas omisso, nos temos do art. 52, § 6º, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.553/2017, para querendo, por meio de advogado
constituído nos autos, apresente manifestação no prazo de 03 (três) dias, contados a partir do vigésimo dia da data de publicação deste Edital
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul - DEJERS, e se manifeste acerca do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral,
sob pena de, permanecendo a omissão, as referidas contas serem julgadas como não prestadas, nos termos do art. 52, § 6º, inciso VI da
mesma Resolução, tudo nos termos do r. despacho exarado (ID 5223933) dos autos digitais em referência, combinado com os art. 256 e 257,
Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa no futuro alegar ignorância,
expediu-se o presente EDITAL, em cumprimento ao art. 259 do CPC e do despacho de ID 5223933, da lavra do Exmo. Des. Eleitoral ANDRE
LUIZ PLANELLA VILLARINHO, Relator. Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aos 31 dias do mês de janeiro de
2020. Eu, Gustavo André Toniolo Goebel, Chefe da Seção de Processamento Substituto, o lavrei e subscrevo.

Despachos
PROCESSO 0600891-17.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600891-17.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
INTERESSADO: DANIELA DA SILVA VIEIRA
Advogado do(a) INTERESSADO: RODRIGO WALTRICK RIBAS - RS66527
INTIMAÇÃO
Em cumprimento aos termos do artigo 2º da Portaria P TRE-RS nº 308/19, foi realizada a digitalização do processo de Prestação de Contas nº
2309-15.2014.6.21.0000, o qual tramitava, até então, mediante autos físicos (papel), em face do que ficam as partes e procuradores
formalmente intimados:
I - da alteração do número único do processo, o qual passará a tramitar, no Processo Judicial Eletrônico - Pje, sob o nº 060089117.2019.6.21.0000;
II - de que os procuradores constituídos nos autos do processo de Prestação de Contas nº 2309-15.2014.6.21.0000 deverão efetuar o
cadastramento no âmbito do Sistema Pje, haja vista que, doravante, todas as comunicações relacionadas aos autos eletrônicos serão
realizadas via Sistema, nos termos do que preceitua a Portaria TRE-RS P nº 223/2019;
III - de que as partes, através de seus procuradores, deverão verificar a conformidade e adequação dos documentos juntados no processo PJe
nº 0600891-17.2019.6.21.0000, no prazo de 10 (dez) dias, quando poderão suscitar e apontar eventual(is) desconformidade(s) ou
inconsistência(s) no que respeita ao comparativo entre os autos físicos e os autos eletrônicos.
DOU FÉ.
Em Porto Alegre, 31 de janeiro de 2020.
GUSTAVO ANDRE TONIOLO GOEBEL,
Seção de Processamento - SEPRO,
CORIP - SJ.

ZONAS ELEITORAIS

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 005/2020 - 5ZE/RS
Processo Classe: PC - 8-07.2019.6.21.0005
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - OMISSÃO
Juiz Eleitoral: DIOGO BONONI FREITAS
Procedência: Alegrete
Partido(s) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Adv(s) Airton Pacheco do Amaral-OAB 5090)
Responsável(s) : AIRTON PACHECO DO AMARAL e CARLOS OSÓRIO SEVERO MACEDO
Vistos.
[...] intime-se o partido, pelo DEJERS, para recolhimento do valor de R$ 5.830,50 (cinco mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos) ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o qual não incidirão atualização monetária e juros moratórios (artigo 60, §1º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017), se o pagamento ocorrer no prazo estipulado, ou para que requeira o parcelamento do valor devido, sob pena
de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), conforme artigo 60, I, b, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Após, arquivem-se com baixa.
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D.L.
Alegrete, 17 de dezembro de 2019.
DIOGO BONONI FREITAS
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

21ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2020 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 56-15.2019.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Bom Retiro do Sul
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS DE BOM RETIRO DO SUL (ADV(S) MARCO ANTÔNIO MACHADO SOTO-OAB 96183)
RESPONSÁVEL(S) : ALBERTO JACOB LIPP E PAULO ARNILDO MATTES (ADV(S) MARCO ANTÔNIO MACHADO SOTO-OAB 96183)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do Democratas do município de Bom Retiro Do Sul/RS, que haviam
anteriormente sido julgadas não apresentadas.
O órgão partidário apresentou contas em 08.10.2019, tendo a serventia eleitoral exarado relatório conclusivo pela sua regularidade.
O Ministério Público emitiu parecer pela regularidade das contas.
Vieram conclusos os autos.
É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido político. Não foi apontada qualquer
irregularidade nas contas prestadas.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da Res. TSE 23.546/2017, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e
documentos ali previstos.
Diante do exposto, DETERMINO A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO do Partido Democratas do município de Bom Retiro Do Sul/RS, uma
vez que apresentadas as contas relativas ao exercício de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Comunique-se aos diretórios regional e nacional do partido.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se com baixa.
Estrela, 31 de janeiro de 2020
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2020 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-08.2019.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - Não apresentação das contas
PROCEDÊNCIA: Estrela
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS DE BOM RETIRO DO SUL (ADV(S) MARCO ANTÔNIO MACHADO SOTO-OAB 96183)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO ARNILDO MATTES E ALBERTO JACOB LIPP (ADV(S) MARCO ANTÔNIO MACHADO SOTO-OAB 96183),
NILSON JOSE DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, do Democratas do município de Bom Retiro Do Sul/RS.
Transcorrido o prazo legalmente previsto, o partido deixou de apresentar as contas eleitorais.
Procedeu-se à realização de informação e em seguida à citação do partido e de seus responsáveis.
Transcorreu o prazo concedido sem a manifestação das partes.
Sobreveio decisão determinando a imediata suspensão do recebimento de novas quotas do fundo partidário a qual foi comunicada aos órgão
superiores do partido.
O Ministério Público propugnou fossem julgadas não apresentadas as contas.
Intempestivamente, o partido protocolou junto ao Cartório Eleitoral a prestação de contas relativas ao exercício de 2018, em 08.10.2019.
Determinou-se, então a sua juntada aos presentes autos para processamento.
Publicados o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício transcorreu o prazo sem impugnação.
Foi emitido novo exame de contas, opinando-se pela sua aprovação.
O Ministério Público também emitiu parecer pela aprovação das contas.
Vieram conclusos os autos.
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É o breve relatório.
Decido.
O dever de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral está constitucionalmente previsto (art. 17, inc. III, da Constituição da
República) e encontra-se regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e pela Resolução do TSE n. 23.546/2017.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido político. Não foi apontada qualquer
irregularidade nas contas prestadas.
Verifica-se, com efeito, que foram observadas as normas da Res. TSE 23.546/2017, tendo sido apresentados todos os demonstrativos e
documentos ali previstos.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS as contas do Democratas do município de Bom Retiro Do Sul/RS e revogo a decisão anterior de
suspensão do recebimento de quotas do fundo partidário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Comunique-se esta decisão aos diretórios regional e nacional do partido.
Após o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e arquive-se com baixa.
Estrela, 31 de janeiro de 2020
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2020 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-60.2019.6.21.0021
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - Não apresentação das contas
PROCEDÊNCIA: Estrela
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE BOM RETIRO DO SUL
RESPONSÁVEL(S) : SANDRO RITTER DE MORAES E ELISIANE SALETE SILVA DE OLIVEIRA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO do município de Bom Retiro do Sul/RS, referente ao exercício
de 2018.
O Partido não apresentou suas contas no prazo legal, em desacordo aos §§ 4º e 5º, art. 28, da Resolução TSE n. 23.546/2017. Constatada a
omissão, o Cartório Eleitoral procedeu à notificação da agremiação partidária e de seus responsáveis, na forma do art. 30, I, da referida
resolução, havendo transcorrido o novo prazo igualmente sem a entrega das contas.
Certificadas as informações sobre eventuais repasses de Fundo Partidário, utilização de recibos de doação e movimentação financeira
conforme extratos bancários enviados por instituição financeira à Justiça Eleitoral, sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral sugerindo
que as contas fossem julgadas não apresentadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
II. FUNDAMENTAÇÃO:
O presente procedimento, autuado na forma regulamentada pela Res. n. 23.546/2017, visa a apurar a omissão na prestação de contas do
exercício de 2018.
Assim dispõe a citada norma:
Art. 46 - Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não seja possível verificar a movimentação
financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
O partido e seus responsáveis foram intimados para cumprir com seu dever de prestar contas, mas deixaram de manifestar-se regularmente no
prazo legal, restando caracterizada, portanto, sua revelia.
A hipótese, pois, é de julgar não apresentadas as contas, nos termos do art. 45, IV, a, da Res. TSE n. 23.546/2017 acima citada, e, por
consequência, de aplicação das sanções previstas na mesma norma:
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o TSE deve disponibilizar o processo ao MPE para fins do previsto no art.
28, inciso III, da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal.
III – DISPOSITIVO:
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Diante do exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO de Bom Retiro do Sul relativas ao exercício
financeiro de 2018 e comino-lhe, enquanto não for regularizada a sua situação a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas.
Deixo de cominar de imediato ao órgão partidário a suspensão de seu registro junto à Justiça Eleitoral em respeito à decisão proferida na ADI
n. 6032, do dia 20.5.2019, publicada no DJe n. 104/2019, em razão da ausência de procedimento específico para a referida sanção.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para as providências que entender cabíveis relativamente a
eventual suspensão da anotação do órgão partidário, diante do teor da decisão da mencionada ADI N. 6032 e do disposto no art. 47, II, da
Res. TSE n. 23604/2019.
Após, arquive-se com baixa.
Estrela, 31 de janeiro de 2020
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2020 - 21 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 59-04.2018.6.21.0021
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - ART 11, III, DA LEI 6091/74
PROCEDÊNCIA: Estrela
JUÍZA ELEITORAL: DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : PATRICIO DA CUNHA CABRAL (ADV(S) JOICE LOPES TEIXEIRA BENDER-OAB 18894)
Vistos.
Considerando a certidão retro e o princípio da ampla defesa, reabro o prazo para apresentações de memoriais. Intime-se.
Estrela, 31 de janeiro de 2020
DÉBORA GERHARDT DE MARQUE
Juíza Eleitoral da 021ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 005/2020 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-40.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO LIBERAL (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114.303)
RESPONSÁVEL(S) : ADEMIR GREGIANIN SANTOS E CLAUDIO COUTO (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114.303)
Vistos etc.
Uma vez que não houve a constatação de irregularidades e que também não existe impugnação pendente de análise, intimem-se as partes
para a apresentação de razões finais no prazo de cinco dias, conforme inciso I do art. 40 da Res. TSE nº 23.604/2019.
Transcorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para a emissão de parecer como fiscal da lei, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, voltem conclusos para análise e decisão.
Sarandi, 03 de fevereiro de 2020
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 006/2020 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-17.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : AVANTE DE SARANDI-RS
RESPONSÁVEL(S) : EDEVALDO LIMA DE OLIVEIRA E JOSUÉ MARQUES DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Notifiquem-se os interessados para que se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as informações e documentos apresentados no
processo, especialmente sobre a informação da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, "e",
da Res. TSE n. 23.604/2019.
Havendo manifestação, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Caso contrário, retornem os autos conclusos para julgamento.
Sarandi, 03 de fevereiro de 2020
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
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88ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2020 - 88 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-61.2019.6.21.0088
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Omissão - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Eleições 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Veranópolis
JUIZ ELEITORAL: ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM DE VILA FLORES/ RS (ADV(S) JOVANA SOTTILI-OAB 104163 E MARCO AURELIO MOURA
SANTANA-OAB 57950)
RESPONSÁVEL(S) : ITACIR DETOGNI E JORGE LUIZ GABRIELLI (ADV(S) JOVANA SOTTILI-OAB 104163 E MARCO AURELIO MOURA
SANTANA-OAB 57950)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais do órgão municipal do Democratas - DEM de Vila Flores, referente às Eleições Gerais 2018,
regulamentada pela Resolução TSE 23.553/17.
Publicado o Edital de disponibilização das contas, decorreu o prazo sem a apresentação de impugnação (fl. 28) .
A unidade técnica, em parecer conclusivo (fl. 27), e o Ministério Público Eleitoral (fl. 30) manifestaram-se pela aprovação com ressalvas, das
contas apresentadas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório.
Decido.
Segundo se depreende do art. 49, §1º, da Resolução TSE 23.553/2017, os órgãos partidários municipais vigentes após a data prevista no
calendário eleitoral para o início das convenções partidárias devem prestar contas das Eleições Gerais 2018 no prazo assinalado, mesmo que
não haja movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro.
No caso em tela, as contas parciais não foram apresentadas e as finais foram prestadas intempestivamente pelo órgão partidário.
Por outro lado, não houve registro de qualquer movimentação financeira, assim como o partido político não arrecadou doações financeiras
durante as Eleições Gerais de 2018. Outrossim, não recebeu recursos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo
Partidário) ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Frise-se que tais informações foram extraídas dos sistemas
disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Muito embora tenha havido essa impropriedade formal, diante da inovação legislativa no sentido de exigir a prestação de contas mesmo de
partidos de âmbito municipal que não concorreram às eleições gerais, neste ano, excepcionalmente, serão relevadas as impropriedades de
modo a não acarretar a desaprovação das contas, mas tão somente a aprovação com ressalvas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS com ressalvas as contas do Democratas - DEM de Vila Flores, referentes à campanha eleitoral de 2018,
com fundamento no art. 77, II, da Resolução TSE 23.553/2017 .
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no sistema SICO e arquivem-se os presentes autos.
Veranópolis, 31 de janeiro de 2020
ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
Juiz Eleitoral da 088ª ZE

95ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 002/2020
A Doutora DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI, Juíza Eleitoral da 95ª Zona de Sananduva-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. Fiorentino Bacchi, n. 1025,
sala 03, em Sananduva, encontra-se disponível aos interessados, nos termos do artigo 45, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, a Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos, relativas à Prestação de Contas Anual - Exercício 2017, do diretório municipal do Partido
Socialista Brasileiro de Maximiliano De Almeida/RS.
OBJETO: publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao exercício 2017, do partido político e de seus
respectivos responsáveis, a seguir: Partido Socialista Brasileiro de Maximiliano de Almeida/RS. Responsáveis: Marisa Cardoso de Aguiar
(presidente à época), Aldecir Massimiano Moreira (tesoureiro à época e atual) e Ivanir Rafain (presidente atual).
PRAZO: no prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, fica facultado a qualquer interessado a apresentação de impugnação, que
deve ser apresentada em petição fundamentada. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral
mandou publicar o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Eu, Rodrigo Stafford Gonçalves, Chefe de Cartório da 95ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Sananduva-RS, 23 de janeiro de 2020.
DANIELA CONCEIÇÃO ZORZI,
Juíza Eleitoral.
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110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 006/2020
PROCESSO CLASSE: PET – 90-14.2019.6.21.0110
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO- 2018
PROCEDÊNCIA: TRAMANDAÍ
JUÍZA ELEITORAL: MARIA ALINE CAZALI
PARTIDO(S) : PT- PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) ÉDER DOS SANTOS BORBA-OAB 111.727).
RESPONSÁVEL(S): ROSECLER HERMES (PRESIDENTE) e ANIBAL CÂNDIDO OLIVEIRA DA SILVA(TESOUREIRO), (ADV(S) ÉDER DOS
SANTOS BORBA -OAB 111.727).
Intimam-se as partes, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, manifestar-se sobre as informações e documentos apresentados nos
autos, no prazo de 03 (três) dias.
Tramandaí, 03 de fevereiro de 2020.
Maria Aline Cazali
Juiz Eleitoral da 110ª ZE
CERTFICO E DOU FÉ que, nesta data, expedi a Nota de Expediente nº 006/2020, para publicação na edição do DEJERS do dia 04/02/2020.
Tramandaí, 3 de fevereiro de 2020.
JAQUELENE MONTEIRO DALBON
Técnico Judiciário

113ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2020 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 194-65.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) JOÃO
AFFONSO DA CAMARA CANTO-OAB 12393, LIEVERSON LUIZ PERIN-OAB 49740, RAFAEL LEANDRO FLECK-OAB 78137 E THIAGO
OBERDAN DE GOES-OAB 94660)
RESPONSÁVEL(S) : MAURO CEZAR ZACHER (ADV(S) JORGE LUÍS RODRIGUES MURGAS-OAB 95968 E RAFAEL LEANDRO FLECKOAB 78137), VALDEMAR PIRES DE ALMEIDA (ADV(S) RAFAEL LEANDRO FLECK-OAB 78137)
Vistos.
Intimado para apresentação de alegações finais, o órgão partidário juntou novos documentos, requerendo o retorno dos autos para a análise
técnica e, também, a suspensão do feito até o julgamento de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, de número 6230,
pendente de decisão no STF.
Sobre o primeiro pedido, adianto que não há necessidade de nova análise técnica. Em consulta aos documentos apresentados, verifica-se
que, por si só, são suficientes para suprir a irregularidade apontada no item I do Parecer Análise da Manifestação (fl.378v/379), pois tratam-se
de “comprovantes de situação cadastral no CPF”, com código de validação, retirados do site da Receita Federal, dos mesmos contribuintes
relacionados no referido parecer.
Com relação a proposta de suspensão do feito, tendo em vista a existência da ADI n. 6230, INDEFIRO o pedido, pois não há ordem da Corte
Máxima nesse sentido, inexistindo razão para a paralisação do julgamento das presentes contas partidárias.
Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação final.
Após, voltem conclusos para sentença.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2020
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2020 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 192-95.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) PAULO RENATO
GOMES MORAES-OAB 9150)
RESPONSÁVEL(S) : FLÁVIO FERREIRA PRESSER, LUIZ CARLOS MOREIRA E RONALDO LOPES GARCIA (ADV(S) PAULO RENATO
GOMES MORAES-OAB 9150)
Vistos.
Regularizada a representação processual do responsável, e havendo parecer do Ministério Público Eleitoral opinando pela desaprovação das
contas, intime-se o órgão partidário, via publicação de nota de expediente no DEJERS, para apresentar alegações finais, no prazo de 3 (três)
dias, nos termos do art. 40, da Resolução TSE 23.546/17.
Após, havendo manifestação do partido, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral pelo mesmo prazo.
Diligências legais.
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Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2020
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE

122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2020 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-59.2019.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Mostardas
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) MARIA APARECIDA CHAVES VELHO-OAB 31023)
RESPONSÁVEL(S) : SCHEILA LISIANE PEREIRA MACHADO E EDINEI SOUZA MACHADO (ADV(S) EDINEI SOUZA MACHADO-OAB
69667), ELIZEU MARCELINO DA SILVA PEREIRA E GLADEMIR DE LEMOS FRAGA (ADV(S) MARIA APARECIDA CHAVES VELHO-OAB
31023)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas anuais do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Mostardas, referente ao
exercício financeiro de 2018 (fls. 02-103), apresentada no dia 25/04/2019, requerendo a sua aprovação.
Juntou-se ao processo a relação de membros do órgão partidário (fls. 105-109).
Foi dada publicidade do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2018 através do Edital n. 06/2019 (fl. 112),
publicado no DEJERS no dia 06/05/2019 (fl. 110), e do Ofício n. 07/2019 (fl. 111), encaminhado ao Ministério Público Eleitoral.
Constatada a ausência de representação processual (fl. 114), foram notificados os responsáveis para que constituíssem advogado (fls. 116117) e o vício foi sanado (fls. 118-119).
O prazo para impugnações transcorreu, em 27.05.2019, in albis (fl. 121).
Na sequência, o Exame Preliminar apontou os documentos que deveriam ser apresentados pelo órgão partidário para cumprimento do artigo
29, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 122).
Houve despacho (fl. 124) abrindo prazo de 20 dias para que os interessados complementassem a documentação, porém, intimados (fl. 125v),
nenhum documento mais foi trazido aos autos pelo órgão partidário ou pelos responsáveis (fl. 126).
Juntou-se o extrato bancário com a relação das contas bancárias da agremiação partidária (fl. 127).
Foi exarado o Exame da Prestação das Contas (fls. 128-129), realizando a análise dos documentos contidos nos autos e concluindo pela
necessidade de realização de diligências.
Por despacho determinou-se a realização de diligências, abrindo-se prazo de 30 dias para a apresentação de documentos ausentes ou
complementares (fl. 131).
Intimadas as partes (fl. 132v), o órgão partidário juntou os documentos das fls. 134-149.
Havendo ainda a necessidade de diligências, foi apresentado o Relatório de Diligências pela analista das contas (fl. 150) e novo despacho
abriu prazo de 10 dias para manifestação das partes (fl. 152), do qual foram intimados (fl. 153v).
Já transcorrido o prazo (fl. 154), foram juntados documentos pelo prestador de contas (fls. 155-189).
Sobreveio Parecer Conclusivo opinando pela desaprovação das contas partidárias prestadas (fls. 191-193).
O parecer do Ministério Público Eleitoral também foi no sentido da desaprovação das contas apresentadas (fl. 195-196).
Em despacho (fl. 198) disponibilizou-se o prazo de 15 dias para defesa e requerimento das provas que pretendessem produzir.
Foram intimadas as partes, deixando o prazo transcorrer sem manifestação (fl. 199v).
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise das contas partidárias anuais devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995,
regulamentada pela Resolução TSE n. 23.546/2017. Já no âmbito processual, aplica-se a Resolução n. 23.604/2019, consoante dispõe seu
artigo 65, caput, §§ 1º, 2º e 3º.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral, e o artigo 31 e seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019, definem o rito de processamento das
prestações de contas.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Mostardas, apresentou suas contas com
apenas parcela da documentação exigida pelo artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017. Tanto foi assim que o Exame Preliminar (fl.122)
apontou a necessidade de apresentação de dois documentos para que houvesse a possibilidade da ocorrência do exame das contas pelos
analistas de contas.
Frise-se que o rol do artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, é vinculante aos partidos, os quais só efetivamente realizam a sua
prestação de contas completa quando postos tais documentos no processo de prestação de contas.
Ocorre que os §§ 1° e 2°, do artigo 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017, autorizam o julgamento das contas como aprovadas com ressalvas
ou desaprovadas na medida em que houver elementos nos autos que permitam a análise das contas prestadas.
A apresentação dos documentos faltantes só ocorreu após a feitura do relatório de diligências (fl.150), quando a direção partidária municipal
apresentou toda a documentação exigida pelo artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 155-189), sanando o vício apontado.
Nesse sentido, verificada a documentação constante no processo, constata-se que estão presentes os elementos permissivos a que se realize
a análise das contas, bem como a aferiação de que não houve a utilização de recursos do Fundo Partidário no exercício de 2018.
No entanto, apesar das manifestações do prestador de contas e do saneamento de boa parte dos apontamentos realizados pelos analistas das
contas, uma impropriedade e uma irregularidade perduraram nas contas apresentadas.
A impropriedade apontada no parecer conclusivo (fls. 191-193) foi a não observância aos termos do art. 11, da Resolução TSE n. 23.546/2017,
já que deixou de realizar, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados do crédito na conta bancária, a emissão dos recibos correspondentes às
doações recebidas de Érida Alzira Amaral de Souza.
Não obstante, a referida falha tem caráter formal, haja vista que as doações estão devidamente identificadas com o CPF do doador no extrato
bancário. Desse modo, recomenda-se que a agremiação emita, na forma da legislação vigente, os respectivos recibos para as doações
recebidas nos próximos exercícios financeiros.
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Outra questão levantada no Parecer Conclusivo, que está evidente nos autos, foi a contradição existente nos lançamentos referentes aos
serviços do advogado do partido. No Livro Razão (fl. 21) consta o recebimento de doação estimável em dinheiro referente à assistência jurídica
prestada, mas no Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas (fl. 177) juntado pela direção partidária consta o lançamento “sem
movimentação”.
Há que se mencionar a necessidade de que a documentação trazida pelo partido para comprovar a sua contabilidade no exercício seja
coerente, isto é, não é possível que haja informações conflitantes entre documentos sobre o mesmo lançamento.
Mesmo tendo havido várias oportunidades no decorrer do processo de realizar os esclarecimentos sobre a irregularidade apontada, o partido
não apresentou as razões da divergência, não retificou o Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas nem apresentou qualquer dos
comprovantes descritos no art. 9º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Note-se que estamos diante de uma situação que denota gravidade, uma vez que a doação estimável recebida (serviços prestados pelo
procurador do órgão partidário) não foi registrada no SPCA (Sistema de Prestação de Contas Anual), descaracterizando a realidade do
exercício financeiro e comprometendo a confiabilidade e a consistência da presente prestação de contas.
Desse modo, a desaprovação das contas é medida que se impõe, porém sem a cominação de sanções, pois não houve registro de
recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada.
Ante todo o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município de Mostardas/
RS, referentes ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, inciso III, alínea "a" , da Resolução TSE n. 23.546/2019.
Promovam-se os registros pertinentes e, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Mostardas, 03 de fevereiro de 2020
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 02/2020 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-89.2019.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS
PROCEDÊNCIA: Tavares
JUIZ ELEITORAL: ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) EDINEI SOUZA MACHADO-OAB 69667)
RESPONSÁVEL(S) : EZEQUIEL COLARES DE SOUZA E JUCIMARA MORAES DA SILVA (ADV(S) EDINEI SOUZA MACHADO-OAB 69667)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para prestação de contas anuais do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Tavares, referente ao
exercício financeiro de 2018 (fls. 02-103), apresentada no dia 10/04/2019, requerendo a sua aprovação.
Juntou-se ao processo a relação de membros do órgão partidário (fls. 105-106).
Foi dada publicidade do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2018 através do Edital n. 06/2019 (fl. 109),
publicado no DEJERS no dia 06/05/2019 (fl. 107), e do Ofício n. 07/2019 (fl. 108), encaminhado ao Ministério Público Eleitoral.
O prazo para impugnações transcorreu, em 27.05.2019, in albis (fl. 110v).
Juntou-se o extrato bancário com a relação das contas bancárias da agremiação partidária (fl. 111).
Na sequência, o Exame Preliminar apontou os documentos que deveriam ser apresentados pelo órgão partidário para cumprimento do artigo
29, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl. 112).
Houve despacho (fl. 114) abrindo prazo de 20 dias para que os interessados complementassem a documentação, porém, intimados (fl. 115v),
nenhum documento mais foi trazido aos autos pelo órgão partidário ou pelos responsáveis (fl. 115v).
Foi exarado o Exame da Prestação das Contas (fls. 117-118), realizando a análise dos documentos contidos nos autos e concluindo pela
necessidade de realização de diligências.
Por despacho determinou-se a realização de diligências, abrindo-se prazo de 30 dias para a apresentação de documentos ausentes ou
complementares (fl. 120).
Intimadas as partes (fl. 121v), novamente o órgão partidário e os responsáveis deixaram o prazo transcorrer sem manifestação (fl. 121v).
Sobreveio então Parecer Conclusivo opinando pela desaprovação das contas partidárias prestadas (fls. 123-126).
O parecer do Ministério Público Eleitoral também foi no sentido da desaprovação das contas apresentadas (fl. 129-130).
Em despacho (fl. 132) disponibilizou-se o prazo de 15 dias para defesa e requerimento das provas que pretendessem produzir.
Foram intimadas as partes, deixando o prazo transcorrer sem manifestação (fl. 133v).
É o breve relatório.
Passo a decidir.
Na análise das contas partidárias anuais devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995,
regulamentada pela Resolução TSE n. 23.546/2017. Já no âmbito processual, aplica-se a Resolução n. 23.604/2019, consoante dispõe seu
artigo 65, caput, §§ 1º, 2º e 3º.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral, e o artigo 31 e seguintes da Resolução TSE n. 23.604/2019, definem o rito de processamento das
prestações de contas.
No caso dos autos, o diretório municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Tavares, apresentou a documentação
exigida pelo artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, todavia os documentos juntados não correspondem ao último número de controle
gerado no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA). Tanto foi assim que o Exame Preliminar (fl.112) apontou a necessidade de
reapresentação de todos os documentos para que houvesse a possibilidade da ocorrência do exame das contas pelos analistas de contas.
Frise-se que o rol do artigo 29, da Resolução TSE n. 23.546/2017, é vinculante aos partidos, os quais só efetivamente realizam a sua
prestação de contas completa quando postos tais documentos no processo de prestação de contas.
Ocorre que os §§ 1° e 2°, do artigo 46, da Resolução TSE n. 23.546/2017, autorizam o julgamento das contas como aprovadas com ressalvas
ou desaprovadas na medida em que houver elementos nos autos que permitam a análise das contas prestadas.
Não tendo as partes juntado aos autos os documentos com o último número de controle do SPCA, o analista de contas comparou os
documentos físicos constantes no processo com os demonstrativos digitais registrados naquele sistema, verificando que não havia alterações
em relação aos dados apresentados e, com isso, juntou aos autos o Exame das Contas (fls. 117-118) e o Parecer Conlusivo (fls. 123-126).
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Concluiu-se, portanto, que a documentação constante no processo oferece elementos mínimos permissivos a que se realize a análise das
contas, bem como a aferiação de que não houve a utilização de recursos do Fundo Partidário no exercício de 2018.
No entanto, visto que após reiteradas intimações permaneceram silentes os prestadores de contas, restou manifesta a primeira impropriedade
não sanada.
Outra questão levantada pelo analista das contas foi a não indicação pela agremiação partidária de todas as contas atreladas ao seu CNPJ.
Analisando os sistemas oficiais da Justiça Eleitoral foi possível identificar duas contas bancárias em nome do MDB de Tavares (fl. 111), porém
apenas uma delas foi colocada no documento Relação de Contas Bancárias Abertas (fl. 15). Assim, o partido deixou de informar uma das suas
contas (Agência 0424, conta 0601094504), o que contraria a determinação do artigo 29, III, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Essa situação seria uma irregularidade grave, caso houvesse movimentação de recursos na conta não declarada. No entanto, a partir do
extrato de folha 111, percebe-se que em tal conta não houve movimentação de valores, configurando-se então somente mais
uma impropriedade.
Ressalta-se que mesmo não havendo movimentação financeira em conta aberta pelo partido, ainda sim, há a necessidade de que o partido
declare todas as contas para que a prestação esteja completa.
No tocante às despesas declaradas pelo partido, existe uma diferença de R$ 120,00 entre as despesas apresentadas no Demonstrativo de
Receitas e Gastos (fl. 40-41), R$ 4.478,34, e aquelas registradas nos extratos bancários eletrônicos do partido, R$ 4.598,34. Tal diferença
também consta no Relatório de Movimentação Financeira, do SPCA, cujo saldo é de R$ 9.936,57, destoando do saldo final do extrato bancário
(fl. 29), que é de R$ 9.816,57.
Note-se que estaríamos novamente diante de uma situação grave, que seria considerada irregularidade, se não fosse possível identificar a
origem da divergência de informações e a destinação que foi dada aos referidos recursos. Todavia, como bem colocado no Parecer Conclusivo
(fl. 124), depreende-se, por meio de comparação das movimentações, que a diferença decorre da ausência do registro do “cheque
compensado” em 20.12.2018 e, conforme informação disponível nos extratos bancários eletrônicos disponibilizados à Justiça Eleitoral, que os
recursos foram usados para pagamento do Sr. Maciel Terra Paiva (CPF 966.128.270-68), em decorrência de despesas com materiais, isto
segundo declarado no Livro Razão (fl. 88).
Desta forma, ficou caracterizada a terceira impropriedade não sanada pelo órgão partidário, visto que a ausência da declaração
do gasto acima mencionado no SPCA acarretou o não espelhamento dos dados dos extratos bancários no Demonstrativo de Receitas e
Gastos e no Relatório de Movimentação Financeira.
Afora as impropriedades já mencionadas, foram identificadas irregularidades graves que comprometem a integralidade das contas e que
implicam a desaprovação das prestação de contas.
No tocante às contribuições recebidas, constatou-se divergência nas informações quanto à origem dos recursos recebidos, conforme a tabela
da fl. 124v, não sendo possível, nos casos ali elencados, atestar a real procedência daqueles valores, os quais somam a importância de R$
102,00 (cento e dois reais).
Apesar de intimadas as partes para que esclarececem as divergências apontadas pela unidade técnica, o que poderia ter sido
realizado através da juntada de comprovantes bancários que comprovassem a origem dos recursos, não houve qualquer manifestação,
configurando-se portanto como recursos recebidos de origem não identificada (art. 13, da Resolução TSE n. 23.546/2019), irregularidade que,
por si só, é capaz de levar à desaprovação das contas.
Há que se recordar que a prestação de contas anuais dos partidos políticos está imposta com o intuito de permitir a sindicabilidade da
arrecadação e da utilização de recursos e também para assegurar que as agremiações partidárias não se beneficiem de recursos de fontes
legalmente vedadas.
É preciso assegurar um processo eleitoral hígido, o que requer uma atuação regular dos partidos políticos em anos não eleitorais. Um meio de
se manter a isonomia material entre os órgãos partidários municipais é ter-se a segurança do seu regular funcionamento.
Outra irregularidade apontada na análise das contas foi em relação aos gastos realizados pelo órgão partidário. O Demostrativo de Receitas e
Gastos (fls. 40/41) informou o pagamento de R$ 2.400,00 a título de serviços contábeis, todavia os extratos bancários eletrônicos exibem
apenas três cheques com contraparte identificada ao contador do partido, que somados chegam somente a R$ 1.000,00, segundo o Parecer
Conlusivo.
Não tendo esclarecido a forma de realização do pagamento mencionado, tampouco juntado aos autos documento que comprovasse o valor da
contraprestação do serviço contábil, o prestador de contas prejudicou a análise das contas partidárias na medida em que
impediu a identificação da real destinação das despesas realizadas pelo órgão partidário, um dos objetivos do exame das contas definido no §
1º, do art. 35, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Sendo assim, o vício não foi sanado e a irregularidade se manteve.
Por fim, houve a omissão do lançamento das despesas decorrentes dos serviços prestados pelo advogado do órgão partidário no exercício de
2018. Essa é outra irregularidade não sanada pelos prestadores de contas.
Veja-se: ou o advogado doou seus serviços e tal situação deveria constar do Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas, ou houve o
pagamento pelos serviços prestados e os valores pagos deveriam transitar previamente na conta bancária da agremiação partidária e teriam
que constar no Demonstrativo de Receitas e Gastos.
Nesse contexto, estamos diante de um caso de desaprovação das contas que enseja algumas sanções, a saber: o Movimento Democrático
Brasileiro – MDB, do município de Tavares, deve devolver os R$ 102,00 (cento e dois reais) recebidos de origem não identificada, acrescidos
de multa de 5%, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, já que o valor corresponde a aproximadamente 3,45% da
totalidade de recursos recebidos pelo partido no ano de 2018 (R$ 2.954,00), nos termos do art. 49, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
O pagamento da condenação deve ser efetuado de acordo com os ditames do artigo 49, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, ou seja, com
desconto nas cotas a serem recebidas pelo Fundo Partidário ou com pagamento direto pelo órgão partidário no caso de não receber tais
recursos.
A outra sanção aplicável em razão da utilização de recursos de origem não identificada, como determina o artigo 47, II, Resolução TSE n.
23.546/2017, é a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até que o esclarecimento da origem
do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral.
Ante todo o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do município de Tavares,
referentes ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, III, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017, para CONDENAR o partido a
devolver R$ 102,00 (cento e dois reais), acrescido de multa de 5%, de acordo com o que impõe o artigo 49, da Resolução TSE n. 23.546/2017,
incindindo atualização monetária e juros moratórios, nos termos do § 1º, do art. 60, da Res. TSE 23.546/2017 e DETERMINAR a suspensão do
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral, nos
termos do inciso II, do art. 47, da referdia resolução.
Transitada em julgado a decisão, notifiquem-se os órgãos nacional e estadual do partido sobre o inteiro teor da decisão e intime-se o órgão
partidário devedor, na pessoa de seu advogado, para que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento do valor da condenação
ao Tesouro Nacional (art. 59, I, "a" e "b", da Resolução TSE n. 23.604/2019) e a juntada do comprovante aos autos.
Cumpram-se também as ordens do inciso III, do art. 59, da Resolução TSE n. 23.604/2019, obedecendo aos paragráfos do mesmo dispositivo.
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Após recolhida a multa e realizados todos os procedimentos, arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Mostardas, 03 de fevereiro de 2020
ROGÉRIO KOTLINSKY RENNER
Juiz Eleitoral da 122ª ZE

144ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 01/2020 - 144ª ZE/RS
O Doutor Tarcísio Rosendo Paiva Juiz Eleitoral da 144ª Zona de Planalto-RS em exercício, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, de acordo com a listagem de Eliminação de Documentos n.
01/2020, aprovada pelo Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento nº 0219952 do Sistema de Processo Eletrônico
do TRE-RS, faz saber a quem possa interessar, que transcorridos 45 dias da publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
do Rio Grande do Sul, se não houver oposição, a 144ª Zona Eleitoral eliminará os documentos constantes da listagem anexa, por meio de
trituração. O 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 da legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de
Avaliação Documental.
Planalto-RS, 30 de janeiro de 2020..
Eu, Kellen Gonzalez Maldini, Chefe de Cartório Substituta da 144ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
TARCÍSIO ROSENDO PAIVA,
Juiz Eleitoral da 144ª ZE em exercício

150ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 02/2020
O Doutor LEANDRO DA ROSA FERREIRA, Juiz Eleitoral Substituto da 150ª Zona de Capão da Canoa-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 Rudá, 745 (antiga
Biblioteca Valdomiro Titoni), em Capão da Canoa, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 44,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/19, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos às Prestações de Contas Anuais
– Exercício 2017, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do seguinte partido político:
Partido Social Cristão - PSC de Xangri-Lá
Responsáveis: Adilson da Silva Moreira e Cláudio Tomaz Martins.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Capão da Canoa-RS, 03 de fevereiro de 2020.
Eu, Guilherme Baroni Becker, Chefe de Cartório da 150ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LEANDRO DA ROSA FERREIRA,
Juiz Eleitoral Substituto.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 03/2020
O Doutor LEANDRO DA ROSA FERREIRA, Juiz Eleitoral Substituto da 150ª Zona de Capão da Canoa-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 Rudá, 745 (antiga
Biblioteca Valdomiro Titoni), em Capão da Canoa, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 44,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/19, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos às Prestações de Contas Anuais
– Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do seguinte partido político:
Partido Social Cristão - PSC de Xangri-Lá
Responsáveis: Adilson da Silva Moreira e Cláudio Tomaz Martins.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Capão da Canoa-RS, 03 de fevereiro de 2020.
Eu, Guilherme Baroni Becker, Chefe de Cartório da 150ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LEANDRO DA ROSA FERREIRA,
Juiz Eleitoral Substituto.
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 04/2020
O Doutor LEANDRO DA ROSA FERREIRA, Juiz Eleitoral Substituto da 150ª Zona de Capão da Canoa-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 Rudá, 745 (antiga
Biblioteca Valdomiro Titoni), em Capão da Canoa, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 44,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/19, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos às Prestações de Contas Anuais
– Exercício 2019, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do seguinte partido político:
Partido Social Cristão - PSC de Xangri-Lá
Responsáveis: Adilson da Silva Moreira e Cláudio Tomaz Martins.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Capão da Canoa-RS, 03 de fevereiro de 2020.
Eu, Guilherme Baroni Becker, Chefe de Cartório da 150ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LEANDRO DA ROSA FERREIRA,
Juiz Eleitoral Substituto.
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Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
144ª Zona Eleitoral
Código de
Classificação

Assunto/Documento

6000-7.05

Comprovante de carga de urna

6000-7.01

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

2008-2012

R21

12

Comunicação recebida de
Falecimento/conscrito/condenação criminal/
Interdição civil

2013

R04

79

6000-7.04

Caderno de folhas de votação

2010

R22

60

6000-7.01

Guia de Recolhimento de multa

2014

R09

161

6000-7.01

Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAEs)

2014

R09

256

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais
(PETEs)

2014

R09

256

Planalto, 29 de janeiro de 2020.
KELLEN GONZALEZ MALDINI
Chefe de cartório Substituta da 144ª Zona Eleitoral
*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

