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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Acórdãos
PROCESSO 0600017-95.2020.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600017-95.2020.6.21.0000 - Capão da Canoa - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: DANIEL MACEDO EBEHARDT, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, JUÍZO DA 150 ZONA
ELEITORAL
Requisição de Daniel Macedo Ebehardt. 150ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982. Resolução TSE n
23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, deferiram o pedido, nos termos do voto do relator.

Edital
EDITAL SJ/CORIP/SEPRO N. 07/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados os seguintes processos:
Sessão de 22.01.2020:
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1) Proc. Classe RE N. 2923 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Tapejara. Recorrente(s): Movimento Democrático
Brasileiro - Mdb de Tapejara (Adv(s) Ana Lucia Vinhaga Guelen OAB/RS 114.049 e Eron Paulo Borges OAB/RS 30.682). Recorrido(s): Justiça
Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso e determinaram o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.”.
Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/15. RECOLHIMENTO
AO ERÁRIO. MULTA. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.1. O art. 65,
caput e § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/17 prevê, expressamente, que as contas relativas ao exercício de 2017 devem ser examinadas de
acordo com a Resolução TSE n. 23.464/15. 2. Recursos de origem não identificada. Receitas e despesas que não transitaram pela conta
bancária da agremiação e sequer constaram na escrituração contábil. A legislação é clara ao estabelecer que compete ao partido manter em
ordem a sua movimentação bancária, devendo receber recursos financeiros obrigatoriamente por intermédio de cheque cruzado ou depósito
identificado pelo CPF do doador, nos termos dos arts. 5º, inc. IV, 7º e 8º, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE n. 23.464/15. Ademais, o art. 13
do mesmo normativo veda a arrecadação, direta ou indireta, sob qualquer forma ou pretexto, de recursos de origem não identificada. Postura
reiterada do partido que, como bem apontado na sentença, pratica condutas irregulares, de forma similar, desde o exercício do ano de 2014. 3.
Manutenção do comando sentencial que determinou o recolhimento dos valores impugnados ao Tesouro Nacional, acrescidos de multa de 1%.
4. Provimento parcial, para afastar a determinação de suspensão do repasse de verbas oriundas do Fundo Partidário, visto que este Tribunal
firmou entendimento no sentido de que tal sancionamento somente é aplicável até que a justificativa seja aceita pela Justiça Eleitoral ou haja o
julgamento do feito.
Sessão de 24.01.2020:
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1) Proc. Classe RE N. 4110 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Camaquã. Recorrente(s): Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB de Camaquã (Adv(s) Setembrino Pedro Lacerda de Vargas OAB/RS 18.407). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por
unanimidade, deram parcial provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS ADVINDOS DE FONTES VEDADAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.488/17. PERCEPÇÃO DE
VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FALHAS DE PERCENTUAL EXPRESSIVO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Prefacial de cerceamento de defesa afastada. Desaproveitadas as oportunidades de manifestação pelo recorrente, que sequer indicou de
modo objetivo o ponto alegadamente cerceado. 2. Mérito. Doações efetuadas por ocupantes de cargos detentores de poderes de chefia e
direção e enquadrados no conceito de autoridade pública, em dissonância com a norma de regência. A despeito da inovação da Lei n.
13.488/17, que alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9.096/95, possibilitando as doações de pessoas físicas ocupantes de cargos demissíveis
ad nutum, desde que filiadas ao partido político, o Tribunal Superior Eleitoral e esta Corte já se posicionaram pela irretroatividade das novas
disposições legais, ainda que eventualmente mais benéficas ao prestador. Prevalência dos princípios do tempus regit actum, da isonomia e da
segurança jurídica. 3. Recebimento de contribuições sem menção do número do CPF do doador, impossibilitando a identificação da real
origem do recurso. 4. Irregularidades que representam 17,94% das receitas auferidas pela grei no exercício financeiro em análise. Redução do
prazo de suspensão de repasses oriundos do Fundo Partidário para 2 meses. Recolhimento do montante impugnado ao erário, acrescido de
multa de 5% sobre o valor. 5. Parcial provimento.
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Sessão de 27.01.2020:
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1) Proc. Classe RE N. 2578 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Rio Grande. Recorrente(s): Partido Popular Socialista PPS de Rio Grande (Adv(s) Paulo Roberto de Mattos Gomes OAB/RS 81.350). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, não
conheceram do recurso.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2017. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O apelo é intempestivo, porquanto interposto após o prazo de três dias contados da
publicação da sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, conforme o disposto no art. 258 do Código Eleitoral. Não conhecimento.
Sessão de 28.01.2020:
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1) Proc. Classe Ag N. PC - 6176 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Órgão de Direção Regional - Exercício 2013. Procedência: D/C. Agravante(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Adv(s) Getulio de
Figueiredo Silva OAB/RS 15.681 e Paulo Renato Gomes Moraes OAB/RS 9.150). Agravado(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade,
negaram provimento ao agravo interno e homologaram o acordo extrajudicial.”. Ementa: AGRAVO INTERNO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ANISTIA PREVISTA NO ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARCELAMENTO
DE DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Indeferido o pedido da anistia de débito prevista no art. 55-D da Lei n. 9.096/95,
incluído pela Lei n. 13.831/19. Dispositivo declarado inconstitucional por esta Corte. 2. Acordo extrajudicial firmado entre a União e o candidato
homologado nos autos do presente agravo. Atendidos os princípios da economia e da celeridade processual. 3. Homologação. Desprovimento.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 2) Proc. Classe E.Dcl. N. PC - 8218 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de
Partido Político - Órgão de Direção Regional - Exercício 2014. Procedência: D/C. Embargante(s): Partido Socialista Brasileiro - PSB (Adv(s)
Luciano Manini Neumann OAB/RS 82.374, Roberto Stevan Rego da Rosa OAB/RS 71.533 e Vanir de Mattos OAB/RS 32.692). Embargado(s):
Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, negaram provimento aos embargos de declaração.”. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO.
DESPROVIMENTO. Apontada suposta contradição na decisão. Entendimento da grei pela aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído
pela Lei n. 13.831/19, no caso dos autos. Reconhecida, por este Tribunal, a inconstitucionalidade do aludido dispositivo, ao apreciar incidente
de constitucionalidade arguido pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral,
c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil, para o manejo dos aclaratórios. Desprovimento.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3) Proc. Classe RE N. 10858 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: São Gabriel. Recorrente(s): Partido Popular Socialista - PPS de São Gabriel,
Paulo Sérgio dos Santos Raeder e Anderson de Camargo Marques (Adv(s) Marcel de Simão Oliveira OAB/RS 106.835). Recorrido(s): Justiça
Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. MÉRITO. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. AFASTADA A PENALIDADE DE SUSPENSÃO
DE REPASSE DE QUOTAS ORIUNDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO. 1. Afastadas as
preliminares suscitadas pela grei. 1.1 Cerceamento de defesa. O partido foi devidamente intimado para apresentar manifestação, tendo o
prazo transcorrido in alibis. 1.2. Ausência de fundamentação da sentença. Alegada falta de indicação dos parâmetros utilizados na aplicação
da penalidade de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário. A magistrada a quo reconheceu como grave a falha detectada na
prestação de contas do partido, ensejando o juízo de reprovação. 2. Omissão na abertura de conta-corrente específica para a movimentação
financeira de campanha determinada pelo art. 10 da Resolução TSE n. 23.553/17. Irregularidade que, na hipótese em exame, não compromete
as contas prestadas, uma vez que inexiste indício de participação do diretório municipal nas eleições gerais de 2018, nas quais não houve
disputa aos cargos de vereador e prefeito. 3. Afastada a sanção de suspensão de repasse de quotas oriundas do Fundo Partidário. Reforma
da decisão para aprovar as contas com ressalvas. 4. Provimento.
Sessão de 29.01.2020:
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1) Proc. Classe RE N. 351 - Recurso Eleitoral - Requerimento - Prestação de Contas - de
Partido Político - Contas - Aprovação das Contas Com Ressalva. Procedência: São Lourenço do Sul. Recorrente(s): Ministério Público
Eleitoral. Recorrido(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de São Lourenço do Sul (Adv(s) Rogério Cardoso da Fonseca OAB/RS 97.042).
Decisão: “Por unanimidade, conheceram do recurso e negaram-lhe provimento.”. Ementa: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2018. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A CAMPANHA. PECULIARIDADE DO
CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. IMPROPRIEDADE FORMAL. DESPROVIMENTO.
Ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha, em dissonância com o art. 10 da Resolução TSE n. 23.553/17.
Irregularidade que, na hipótese, não compromete a contabilidade prestada, devido à inexistência de indício de participação do diretório
municipal nas eleições gerais de 2018, em que não há disputa aos cargos de vereador e prefeito. Peculiaridade do caso concreto que permite
considerar o apontamento como impropriedade formal, não ensejando a reprovação das contas da agremiação. Desprovimento.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 04.02.2020. (a) Gustavo Lotuffo Stradolini, Diretor-Geral
Substituto.

Pautas
PROCESSO 0600010-06.2020.6.21.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo: 0600010-06.2020.6.21.0000
Órgão Julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Origem: Torres
Polo Ativo: IMPETRANTE: MANOEL JOSE MARINHO Advogado do(a) IMPETRANTE: ELIETE DE LARA LUCIO - RS45038
Polo Passivo: IMPETRADO: JUÍZA DA 085 ZONA ELEITORAL
De ordem da Presidência deste Tribunal, intimo os interessados de que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamento
de 07/02/2020, às 11:00, que se realizará no Plenário.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, 4 de fevereiro de 2020. (a) Gustavo Lotuffo Stradolini - DiretorGeral Substituto.
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Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 371, DE 29 DE JANEIRO DE 2020
REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EM DECORRÊNCIA DA RENOVAÇÃO DE ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS
EM PAROBÉ, NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO A 30 DE MARÇO DE 2020, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO
GRANDE DO SUL
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições;
RESOLVE,
Art. 1º A adoção do regime de serviço extraordinário no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande Sul, no período compreendido
entre os dias 27 de janeiro e 30 de março de 2020, obedecerá ao disposto nesta Portaria.
Art. 2.º Poderão prestar serviço extraordinário os servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro deste Tribunal, ocupantes de cargo em
comissão, requisitados, removidos, em exercício provisório e cedidos nos termos do artigo 94-A, inciso II, da Lei 9.504, de 1997, lotados no
Cartório da 55ª Zona Eleitoral – Parobé, e servidores de Secretaria, de acordo com o planejamento encaminhado pelas unidades.
Art. 3.º A autorização de que trata o artigo 2º sujeita-se ao limite de até 4 (quatro) horas em sábados, domingos e feriados, compreendidos no
período de 27 de janeiro a 30 de março de 2020, exceto no sábado e no domingo da eleição, quando estão autorizadas até 10 (dez) horas em
cada dia.
Art. 4. º Os servidores estudantes que cumprem regime de horário especial previsto no art. 98 da Lei n. 8.112, de 1990, somente realizarão
serviço extraordinário após a compensação integral das horas devidas.
Art. 5. º Os servidores que cumprem regime de horário especial previsto nos § 2º e 3º do art. 98 da Lei n. 8.112, de 1990, ou tiveram sua
jornada reduzida por laudo médico oficial somente poderão realizar serviço extraordinário aos sábados, domingos e feriados, limitado ao total
de horas de sua jornada diária e ao total de horas diárias definido no art. 3º.
Art. 6.º As servidoras que cumprem regime de horário especial em virtude do programa de assistência à mãe-nutriz somente poderão realizar
serviço extraordinário no sábado e domingo da eleição, limitado ao total de horas diárias definido no art. 3º.
Art. 7.º Quando não cumprida a carga horária mensal de trabalho e não havendo saldo em banco de horas, a compensação se dará com as
horas trabalhadas dentro do próprio mês.
Art. 8.º Deverá ser observado o revezamento entre os servidores de modo a permitir o repouso semanal obrigatório preferencialmente nos
finais de semana, de no mínimo um dia, entre o domingo e o sábado de cada semana.
Art. 9.º O serviço extraordinário será retribuído em pecúnia, condicionando-se à disponibilidade orçamentária específica.
Parágrafo único. Nos casos de insuficiência ou inexistência de disponibilidade orçamentária, o serviço extraordinário será retribuído com folga
compensatória.
Art. 10. O cálculo da hora extra será feito com acréscimo de 50% (c inquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, nos sábados, e
de 100% (cem por cento) nos domingos e feriados.
Art. 11. O pagamento do serviço extraordinário será realizado, em regra, no mês imediatamente posterior ao da sua prestação.
Art. 12. Os servidores requisitados, removidos, em exercício provisório e cedidos nos termos do artigo 94-A, inciso II, da Lei 9.504, de 1997,
deverão manter atualizados os dados relativos à remuneração percebida no órgão de origem e, em caso de alteração salarial, encaminhar à
Seção de Pagamentos – SEPAG, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da realização de serviço extraordinário.
Parágrafo único A atualização feita após o prazo estabelecido no caput não surtirá efeitos retroativos.
Art. 13. Para a prestação de serviço extraordinário, os servidores deverão registrar sua frequência diária utilizando obrigatoriamente a
identificação biométrica, sendo de responsabilidade do gestor acompanhar a presença do servidor.
Parágrafo único. Na hipótese de inclusão de ponto não biométrico, a Secretaria de Gestão de Pessoas poderá solicitar documento
comprobatório da atividade de trabalho.
Art. 14. A realização de serviço extraordinário em desacordo com os limites previstos nesta Portaria será desconsiderada para todos os fins.
Art. 15. Os limites estabelecidos para o serviço extraordinário na véspera e no dia das eleições, previstos nesta Portaria, poderão ser
ultrapassados mediante necessidade inadiável de serviço ligado diretamente à votação e totalização, sendo tal hipótese condicionada à
comprovação da situação pelo Juiz Eleitoral, mediante solicitação encaminhada via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, em até 3 (três)
dias após a eleição.
Parágrafo único. Outras situações de urgência decorrentes de casos fortuitos ou força maior, devidamente comprovadas, serão apreciadas
excepcionalmente.
Art. 16 Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral.
Art. 17. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 27 de janeiro de 2020.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
PORTARIA TRE-RS P N. 375, DE 04 DE JANEIRO DE 2020
A DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria P n. 163/2019, constituída pelos servidores ANA
CRISTINA MONTENEGRO MORETTI, Analista Judiciário – Área Judiciária, matrícula 30920497, JARDELINA PILONETO, Analista Judiciário –
Área Judiciária, matrícula 500R0018 e FABRÍCIO FERREIRA LENA, Analista Judiciário – Área Administrativa, matrícula 30920265, para, sob a
presidência da primeira, concluir, no prazo de sessenta dias, o processo administrativo SEI n. 5041-49.2019.6.21.8000, bem como o processo
administrativo SEI n. 8285-83.2019.6.21.8000, resultante da cisão do primeiro.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE.
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ZONAS ELEITORAIS

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 006/2020 - 5ZE/RS
Processo: PC - 4-67.2019.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
Juiz Eleitoral: THIAGO TRISTÃO LIMA
Procedência: Alegrete
Partido(s) : PROGRESSISTAS - PP (Adv(s) Cassiana Noronha Messa-OAB 108797)
Responsável(s) : AIRTON ZUQUETO DUTRA, ALBANO SHURE e CLAUDIO ROSA MARIMON (Adv(s) Cassiana Noronha Messa-OAB
108797)
Vistos.
[...] Manifestando-se o partido pelo parcelamento em até 26 meses, fica deferido e determinado ao Cartório que:
a) atualize o montante de R$ 2.664,00, relativo às receitas oriundas de fontes vedadas, desde as datas dos fatos geradores até a data do
cálculo, nos termos do artigo 60, §1º, da Resolução TSE nº 23.546/2017;
b) emita Guia de Recolhimento da União – GRU, para pagamento da primeira parcela, com vencimento no prazo de 10 (dez) dias, contados da
intimação [...] (valores atualizados e emitida a GRU para pagamento da 1ª parcela).
D.L.
Alegrete, 10 de janeiro de 2020.
THIAGO TRISTÃO LIMA
Juiz Eleitoral da 005ª ZE

10ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 03/2020 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-45.2018.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: ROSUITA MAAHS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE CACHOEIRA DO SUL (ADV(S) BERNARDO SOUZA SCHWAB-OAB 97102)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRÉ MURAD BESSOW E CESAR GILMAR TROJAHN (ADV(S) BERNARDO SOUZA SCHWAB-OAB 97102), JÚLIO
ROBERTO FERREIRA LOPES
Vistos.
O Diretório Estadual informou às fls. 117-12o, a inexistência de recursos do Fundo Partidário a serem destinados ao órgão partidário municipal.
Em face do acima exposto determino que o Cartório diligencie na atualização do valor e na intimação do órgão partidário sancionado, na
pessoa do advogado, pelo DEJERS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do valor devido nos termos da decisão
transitada em julgado ou requeira seu parcelamento, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal - CADIN.
Dil.
Cachoeira do Sul, 24 de janeiro de 2020
ROSUITA MAAHS
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

43ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2020 - 43 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-12.2019.6.21.0043
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santa Vitória do Palmar
JUIZ ELEITORAL: ULISSES DREWANZ GRÄBNER
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) SIMONE BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB
56912)
RESPONSÁVEL(S) : ALTIÉRES TERRA DE CARVALHO E MIGUEL GARRIDO FILHO (ADV(S) SIMONE BILBAU SOCA NEVES ANÇA-OAB
56912)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista da unidade eleitoral de Santa Vitória do Palmar, referente ao
exercício financeiro de 2018.
A agremiação partidária apresentou a prestação de contas de exercício financeiro na data de 30/04/2019.
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Publicado o Edital nº 021/2019 em 25/07/2019, dando publicidade da demonstração do resultado do exercício financeiro e do balanço
patrimonial do partido em questão, decorreu o prazo legal sem impugnação (certidão de fls. 98).
Expedido Exame da Prestação de Contas (fls. 103-110), o partido foi intimado a prestar esclarecimentos imprescindíveis à correta análise da
movimentação financeira ocorrida. Às fls. 116-117, o Partido Democrático Trabalhista, por intermédio de sua procuradora signatária, acostou
petição no intuito de esclarecer as irregularidades verificadas.
Elaborado Parecer Técnico Conclusivo (fls. 118-119), e considerando que a manifestação juntada não supriu a integralidade das
inconsistências detectadas, posicionou-se a Unidade Técnica pela desaprovação das contas do partido político em questão.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer acolhendo integralmente o Parecer Técnico Conclusivo, manifestando-se pela desaprovação das
contas (fl. 121-121 verso).
Às fls. 126 dos autos, a agremiação partidária requereu a apresentação da lista de filiados do partido, permanecendo sem comprovar a
alegada filiação e tampouco fornecendo a completa identificação dos supostos filiados para que pudesse ser diligenciado pela Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, manteve o corpo técnico o posicionamento pela desaprovação das contas do órgão partidário.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da apreciação das contas partidárias, referentes ao exercício financeiro do ano de 2018, apresentadas pelo Partido Democrático
Trabalhista de Santa Vitória do Palmar – RS.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE 23.546/2017, de forma a verificar a origem das receitas do partido político e a consequente destinação de suas despesas:
O Partido Democrático Trabalhista apresentou todos os documentos necessários à formalização da prestação de contas de exercício, de
acordo com o art. 29 da Resolução TSE 23.546/2017, essenciais à perfectibilização da análise das contas, dentre estes o Balanço Patrimonial
e Demonstrativo do Resultado do Exercício (art. 29, XXIII da Resolução TSE 23.546/2017), permitindo a fiscalização sobre a prestação de
contas do partido e atestando refletir adequadamente a real movimentação financeira efetuada.
Conforme previamente analisado pela unidade técnica, o Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas (fls. 19-22 dos autos) apresenta
rol de doadores de valores em espécie ao Partido Democrático Trabalhista, restando configurado o recebimento de R$ 550,00 proveniente de
Fontes Vedadas, conforme Ofício 021/2019 encaminhado a esta Zona Eleitoral e nos termos do art. 12, IV da Resolução 23.546/2017:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – origem estrangeira;
II – entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
III – pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV – autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre
nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político.
Intimada a agremiação partidária para que fornecesse nome completo, data de nascimento (ou Título Eleitoral) e esclarecesse as doações
efetivadas pelas autoridades abaixo elencadas, não restou comprovada a sua filiação ao Partido Político, eis que apenas mencionada a lista de
filiados, mas não acostada.
Miriam Pereira – CPF 489.617.950-15 – Depósito de R$ 80,00;
Jane Beatriz Rodrigues – CPF 576.178.210-34 – Depósito de R$ 30,00;
Antônio Carlos de Souza Filho – CPF 366.983.180-00 – Depósito de R$ 200,00;
Basman Dias de Oliveira – CPF 742.717.410-00 – Depósito de R$ 240,00.
Reitere-se que a ausência de especificação do nome completo dos doadores, com a respectiva data de nascimento e número do Título de
Eleitor impossibilita a verificação do registro de filiação nos sistemas da Justiça Eleitoral. Assim, considera-se não sanada a presente
irregularidade.
Conforme análise técnica, o partido não declarou recebimento ou movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário ou qualquer outra
forma de transferências financeiras intrapartidárias recebidas ou efetuadas, conforme demonstrativos de fls. 18 e 30, além de consultas ao sítio
do TSE.
De acordo com a Prestação de Contas do exercício financeiro apresentada pelo Partido (fls. 02-70), não haveria contribuições financeiras
recebidas ou efetuadas. Nos demonstrativos acostados aos autos, também não há a menção de dívidas de campanha, obrigações a pagar ou
doações de recursos estimáveis em dinheiro.
No Demonstrativo de Receitas e Gastos de fls. 29-29 verso, o Partido Democrático Trabalhista de Santa Vitória do Palmar declara o
recebimento de R$ 9.093,14 a título de doações financeiras para manutenção do Partido Político e R$ 8.337,35 a cargo de despesas com
serviços técnicos profissionais (serviços contábeis), gastos ordinários com energia elétrica e água, comissões e tarifas bancárias. No entanto, à
exceção das tarifas bancárias e alguns cheques debitados constando o CPF dos beneficiários, há vários pagamentos de fornecedores sem a
especificação do CPF correspondente.
Nesse sentido, cabível a desaprovação das contas, posto que constatada irregularidade que compromete a sua integralidade.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em consonância com o parecer técnico.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, tendo em vista a análise técnica empreendida, o parecer emitido pelo Ministério Público e a ausência de complementação das
informações solicitadas por esta Justiça Especializada, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de
Santa Vitória do Palmar, relativas ao exercício financeiro de 2018, em conformidade com o art. 46, III, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Determino, ainda, nos termos do art. 47, inciso I da Resolução TSE 23.546/2017, a suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos
provenientes do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) ano e, consoante art. 14, § 1º, da mesma Resolução, determino o recolhimento ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), dos valores recebidos de fontes vedadas pela Legislação Eleitoral, no
valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Ainda, conforme o artigo 60 §1º da Resolução 23.546/2017, incidirão atualização monetária
e juros moratórios sobre o valor que deve ser devolvido ao tesouro nacional, calculados desde a data de ocorrência do fato gerador até o
efetivo recolhimento.
Esgotado o prazo recursal de 3 (três) dias, transitando em julgado, proceda-se a execução, observando os procedimentos do artigo 60, inciso I,
alínea “b”, da Resolução TSE n. 23.546/2017 – intimação para recolhimento dos valores no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, comunique-se o
Diretório Estadual e Nacional do PDT para que promovam a imediata suspensão da distribuição ou repasse de recursos do Fundo Partidário
para o Órgão Municipal do PDT de Santa Vitória do Palmar, nos termos do art. 60, inciso I, alínea “a”.
Publique-se.
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Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Proceda o Cartório com os lançamentos nos Sistemas Eleitorais Pertinentes.
Certificado e registrado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Santa Vitória do Palmar, 04 de fevereiro de 2020
ULISSES DREWANZ GRÄBNER
Juiz Eleitoral da 043ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2020 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-48.2019.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUIZ ELEITORAL: FELIPE ROBERTO PALOPOLI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS (ADV(S) ADRIANA BONIATTI-OAB 60678)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE FRANCISCO FERREIRA DA LUZ E ANA CRISTINA RAMOS CARDOSO (ADV(S) ADRIANA BONIATTI-OAB
60678)
Vistos.
A informação de fl. 78 relata que a defesa apresentou alegações finais de forma tempestiva em resposta à Carta de Intimação nº 029/2019,
sendo que a apresentação deu-se através do PJe (PC-PP nº 0600001-37.2019.6.21.0046), ficando ignorada até 28.01.2020 e, portanto, sem
exercer qualquer efeito sobre a sentença de fls. 75/76-v pela qual as presentes contas foram julgadas como não prestadas.
A mesma informação noticia, ainda, que foi aberto chamado para a Corregedoria Regional Eleitoral/RS solicitando informações sobre a forma
de tratamento do documento eletrônico, ante a omissão relatada.
Diante dos fatos, aguarde-se o posicionamento da CRE/RS.
Após voltem conclusos.
Santo Antônio da Patrulha, 30 de janeiro de 2020
FELIPE ROBERTO PALOPOLI
Juiz Eleitoral da 046ª ZE

50ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2020 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-79.2019.6.21.0050
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Charqueadas
JUÍZA ELEITORAL: PAULA FERNANDES BENEDET
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) EDENIR GOMES DOS SANTOS VIEIRA-OAB 108500B E MARLON DA
ROCHA SILVA-OAB 72239)
RESPONSÁVEL(S) : PATRICIA FERREIRA DA SILVA E OBERDAN LOMBARDINI (ADV(S) EDENIR GOMES DOS SANTOS VIEIRA-OAB
108500B E MARLON DA ROCHA SILVA-OAB 72239)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anuais, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Charqueadas.
A prestação de contas foi apresentada, em 29/04/2019, dentro do prazo previsto no “caput” do art. 32 da Lei nº 9.096/1995.
O partido, a presidente e o tesoureiro estão representados por advogado, com procurações juntadas aos autos, fls. 50/52.
Foi emitido “Parecer Conclusivo”, fls. 81/82, no qual o analista assim se manifesta: “Pelo exposto verifica-se que mesmo ciente dos
apontamentos realizados no Exame da Prestação de Contas, alguns dos quais já haviam sido objeto de apontamentos na prestação de contas
do exercício anterior, tendo levado o processo em carga e requerido dilação de prazo, mesmo assim deixou de observar tudo o que foi
solicitado e deveria efetivamente ter sido corrigido. Assim com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela desaprovação
das contas do exercício de 2018, com base no inciso III, alíneas “a” e “b” do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017”
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, fls. 84/85.
Decido.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anuais, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de
Charqueadas.
A prestação de contas anual dos órgãos partidários municipais relativas ao exercício analisado deve seguir o previsto nos arts. 28 e seguintes
da Resolução TSE nº 23.546/2017, tendo sido analisada conforme previsto nesta resolução.
O diretório municipal do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB de Charqueadas declarou movimentação financeira, intimado, apresentou
parcialmente a documentação/relatórios, deixando de juntar parte da documentação relacionada no art. 29 da Resolução TSE nº 23.546/2017
e de proceder as correções apontadas no Exame da Prestação de Contas (fl. 69), tendo apresentado manifestação sobre os apontamentos,
porém sem corrigir todas falhas conforme apontado no Parecer Conclusivo (fls. 81/82), assim tem-se por comprometida a regularidade das
contas apresentadas.
Destaca-se ainda que o partido nos autos do processo de prestação de contas nº 59-14.2018.6.21.0050, relativo ao exercício financeiro de
2017 teve suas contas desaprovadas, sendo um dos itens lá apontados, justamente estar em desacordo com o previsto nos arts. 7º e 8º da
Resolução TSE nº 23.464/2015, equivalentes aos arts. 7º e 8º da Resolução TSE nº 23.546/2017, ou seja, o partido tinha ciência das
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irregularidades já apontadas no exercício anterior e permaneceu agindo da mesma forma, contrariando o previsto na legislação, estando dessa
forma sujeito ao previsto nos arts. 13 e 14 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Isto posto, com fundamento no art. 46, inc. III, letras, “a” e “b” da Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO DESAPROVADAS as contas
partidárias da direção municipal do partido acima nominado, relativas ao exercício 2018 e nos termos dos arts. 7º, 13 e 14 da citada resolução,
tendo em vista que a desaprovação de se deu em função de valores depositados na conta bancária sem identificação do respectivo número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, caracterizando recursos de origem não identificada, condeno o
partido a devolução da importância de R$ 9.998,00, acrescida de 10% (dez por cento), totalizando R$ 10.997,80, nos termos do art. 37, caput
da Lei nº 9.096/95.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da decisão proceda-se conforme previsto no art. 60, inc. I, “a” e inc. III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após, arquive-se com baixa.
São Jerônimo, 04 de fevereiro de 2020
PAULA FERNANDES BENEDET
Juíza Eleitoral da 050ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 02/2020 - 50 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-25.2019.6.21.0050
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: General Câmara
JUÍZA ELEITORAL: PAULA FERNANDES BENEDET
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) VANESSA BOURSCHEIT DE AZAMBUJA FERNANDES-OAB 70357)
RESPONSÁVEL(S) : NORBERTO FERREIRA DE AZAMBUJA E VANESSA BOURSCHEIT DE AZAMBUJA FERNANDES (ADV(S) VANESSA
BOURSCHEIT DE AZAMBUJA FERNANDES-OAB 70357)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anuais, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT de General Câmara.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente em 28/05/2019.
O partido, o presidente e a tesoureira estão representados por advogada, com procuração juntada aos autos, fl. 24.
Publicado o Edital nº 25/2019, transcorreu o prazo sem impugnação, conforme certidão fl. 27.
Foi emitido “Parecer Conclusivo”, ao final do qual o analista coloca: “Assim com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se
pela aprovação das contas do exercício de 2018, nos termos do inciso I do art. 46 da Resolução TSE n. 23.546/2017” (fl. 72).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, fl. 74.
Vieram os autos conclusos para sentença.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anuais, relativa ao exercício de 2018, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores – PT de
General Câmara.
A prestação de contas anual dos órgãos partidários municipais relativas ao exercício analisado deve seguir o previsto nos arts. 28 e seguintes
da Resolução TSE nº 23.546/2017, tendo sido analisada conforme previsto nesta resolução.
O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores – PT de General Câmara declarou movimentação financeira e atendeu o previsto no art. 33
da Lei nº 9.096/1995.
Isto posto, com fundamento no art. 46, inc. I da Resolução TSE nº 23.546/2017, JULGO APROVADAS as contas partidárias da direção
municipal do partido acima nominado, relativas ao exercício 2018.
Registre-se. Publique-se.
Com o trânsito em julgado da publicação, arquive-se com baixa.
São Jerônimo, 04 de fevereiro de 2020
PAULA FERNANDES BENEDET
Juíza Eleitoral da 050ª ZE

53ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 001/2020 - 53ª ZE/RS
O Doutor Cristiano Eduardo Meincke, Juiz Eleitoral da 53ª Zona de Sobradinho-RS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a
Listagem de Eliminação de Documentos nº 0202665, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento nº
0204317, do Sistema Eletrônico de Informações – SEI do TRE-RS, FAZ SABER a quem possa interessar, que, transcorridos 45 (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 53ª 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.
Sobradinho/RS, 03 de fevereiro de 2020.
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE,
Juiz Eleitoral da 53ª ZE.
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60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2020 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-63.2019.6.21.0060
DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2018 - Pelotas
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) JOSÉ TABAJARA MARQUES GONÇALVES-OAB 63969)
RESPONSÁVEL(S) : TONY DE SIQUEIRA SECHI E MATHEUS CARVALHO BITTENCOURT (ADV(S) JOSÉ TABAJARA MARQUES
GONÇALVES-OAB 63969), JOSÉ ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI (ADV(S) LUCAS COUTO LAZARI-OAB 84482), RODOLFO
GOUVEIA BOLZONI
Vistos.
Intimem-se o partido e os responsáveis financeiros, através do procurador, para apresentar a documentação faltante, no prazo de 20 (vinte)
dias, nos termos do art. 34, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Dil.
Pelotas, 03 de fevereiro de 2020
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2020 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 211-03.2016.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Pelotas
JUIZ ELEITORAL: JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) LUSIANA DE LIMA LARROSSA-OAB 99605)
Vistos.
Juntada a planilha pela AGU, intime-se o executado para comparecer ao cartório a fim de tomar ciência dos cálculos, bem como retirar a guia
de recolhimento referente à primeira parcela, caso não prefira fazê-lo por conta própria, devendo juntar o comprovante de pagamento aos
autos no prazo de 10 dias, contado da intimação. As demais parcelas vencerão, independente de intimações, no último dia útil dos meses
subsequentes.
Dil.
Pelotas, 03 de fevereiro de 2020
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES
Juiz Eleitoral da 060ª ZE

68ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 002/2020 - 68ª ZE/RS
O Doutor ENZO CARLO DI GESU, Juiz Eleitoral da 068ª Zona de Flores da Cunha-RS, de acordo com o anexo I da Listagem de Eliminação de
Documentos, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento nº 0221391 do Sistema Eletrônico de
Informações – SEI 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, a 068ª Zona Eleitoral de Flores da Cunha/RS 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.
Flores da Cunha-RS, 03 de fevereiro de 2020.
Eu, Gelson Molardi, Chefe de Cartório da 068ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ENZO CARLO DI GESU,
Juiz Eleitoral da 068ª ZE.

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2020 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-52.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL(S) : TIANO RIBEIRO DE ALMEIDA E RAFAEL MONROE RONDON
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Vistos,
Tornaram-se revéis o partido e seus responsáveis, Tiano Ribeiro de Almeida, presidente, e Rafael Monroe Rondon, tesoureiro, na forma do art.
344 do CPC, uma vez que mesmo notificados (fls. 3 e 25/verso), não se manifestaram.
Proceda-se com o rito de omissão das contas, consoante art. 30, IV, alínea "a" e seguintes da Res. 23.546/2017.
DL.
Alvorada, 30 de janeiro de 2020
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2020 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-60.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDAREIDADE - PHS
RESPONSÁVEL(S) : EUGÊNIO DIHL FERNANDES E RAMON LUZ WAGNER
Vistos,
Tornaram-se revéis o partido e seus responsáveis, Eugênio Dihl Fernandes, presidente, e Ramon Luz Wagner, tesoureiro, na forma do art. 344
do CPC, uma vez que mesmo notificados (fls. 3 e 41-41/verso), não se manifestaram.
Proceda-se com o rito de omissão das contas, consoante art. 30, IV, alínea "a" e seguintes da Res. 23.546/2017.
DL.
Alvorada, 30 de janeiro de 2020
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 015/2020 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 277-38.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES E JURACI TERESINHA PEREIRA VIEIRA (ADV(S) JUSSARA TERESINHA
PINTO MENDES-OAB 31738)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos,
Com base nas petições da União (fls. 142/148), determino:
I) a intimação de JURACI TERESINHA PEREIRA VIEIRA e JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES, para efetuar o pagamento de
R$10.024,70 (dez mil e vinte e quatro reais e setenta centavos), espontaneamente no prazo de 15 (quinze) dias, referente à condenação a que
foi submetida a parte na decisão transitada em julgado nos presentes autos, conforme art. 523, caput, do CPC/2015, devendo ser apresentado
o comprovante da quitação do débito em Cartório, no mesmo prazo. Caso o pagamento não seja efetuado espontaneamente no prazo
estipulado, o montante da condenação deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10%
(dez por cento) (art. 523, §1º, do CPC/2015);
II) que, caso não seja efetuado o pagamento espontâneo, venham-me conclusos para análise dos demais pedidos da União (fl. 145).
No que se refere à solicitação de inscrição de JURACI TERESINHA PEREIRA VIEIRA e JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES no CADIN
(fl. 142), indefiro, visto que a previsão para tal ato, conforme trazido pela AGU, consta no art. 60, I, b, da Res. TSE 23.464/2015, que
regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos, ou seja, trata
das prestações de contas anuais das agremiações políticas. Inclusive, tal resolução já foi revogada, estando em vigor a Res. TSE 23.546/2017,
em detrimento daquela, onde consta o mesmo texto.
De qualquer forma, a Res. TSE 23.463/2015 é a que rege esse processo, sendo que a mesma dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições 2016. Esta norma não traz dispositivo que determine
inscrição no CADIN em caso de inadimplência. A Res. TRE-RS 298/2017, que disciplina, no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul,
o pagamento e o parcelamento de multas aplicadas em processos judiciais de natureza cível-eleitoral e o recolhimento de valores ao erário,
apurados em prestação de contas de campanha eleitoral e de partidos políticos, também não aventa tal ordem quanto às prestações de contas
eleitorais.
Intimem-se.
Alvorada, 30 de janeiro de 2020
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 016/2020 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 472-23.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO (ADV(S) RODRIGO WALTRICK RIBAS-OAB 66527), MARIO GONÇALVES
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos,
À AGU.
Alvorada, 30 de janeiro de 2020
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
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75ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 03/2020 - 75ª ZONA ELEITORAL
O Juiz Eleitoral da 75ª Zona de Nova Prata-RS, Exmo. Sr. Dr. Carlos Koester, 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 Henrique Lenzi nº 464,
em Nova Prata, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, caput, e seu §4º, da Lei n. 9.096/95 e
do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa às Prestações de Contas
Anuais – Exercício 2018, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, do seguinte partido político: Partido dos Trabalhadores – PT
de Protásio Alves
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar 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, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Dado e passado nesta Cidade de Nova Prata em 03 de fevereiro de 2020. Eu, Elisabete Susi Fernandes, Chefe de Cartório da 75ª Zona
Eleitoral, subscrevi.
Carlos Koester,
Juiz Eleitoral.

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2020 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-34.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Barra Funda
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PT - BARRA FUNDA (ADV(S) JAQUELI DA SILVEIRA-OAB 86539)
RESPONSÁVEL(S) : CLOVIS BATISTELLA E ELENIR DOS SANTOS GNOATTO (ADV(S) JAQUELI DA SILVEIRA-OAB 86539)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do Partido dos Trabalhadores (PT) do Município de Barra Funda-RS,
apresentadas tempestivamente em 24/04/2019.
Publicado edital n. 09/2019 no DEJERS (fls. 58 e 60), e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício ao Ministério Público Eleitoral, em atendimento ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17 (fl. 59), transcorreu, in albis, o
prazo para impugnação (fl. 61).
Foi expedido Exame Preliminar (fl. 63), pois constatou-se a ausência de algumas peças elencadas como obrigatórias no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.546/17, pelo que, devidamente intimadas para se manifestarem a respeito (verso da fl. 63), a agremiação não se manifestou (fl. 64).
A Unidade Técnica elaborou o Exame das Contas (fls. 69/70) apontando impropriedades (item I) e irregularidades (itens III e VI) e solicitando a
baixa dos autos em diligência conforme art. 35, §3°, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Aberto prazo às partes (fl. 71), não houve manifestação (fl. 71, verso).
Sobreveio Parecer Conclusivo, no qual foi sugerida a desaprovação das contas frente as irregularidades nele apontadas (fls.72/73).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação (fl. 75).
Intimados o órgão partidário e seus representantes (fl. 78), nos moldes do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/17, transcorreu o prazo sem
manifestação das partes (fl. 79).
Oportunizada apresentação de alegações finais (fl. 81), o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fl. 82).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, saliento que a prestação de contas foi analisada conforme definido pela Resolução TSE n. 23.546/17, tudo com amparo nas
disposições legais atinentes à matéria em embate.
Nesse contexto, observo que a presente Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente pelo Partido (24/04/2019), indo ao encontro ao
que rege o art. 32 da Lei n. 9.096/95.
De outro lado, verifico que o Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica após a análise das contas, apontou impropriedades nos itens
2.1 e 2.2, quais sejam, a não apresentação do comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I,
da Resolução TSE n. 23.546/17), bem como o fato de que a conta-corrente 060589830-6, agência 0706 – BANRISUL, com data de abertura
em 20/08/2018, não foi especificada na Relação de Contas Bancárias Abertas (fls. 12/13), o que, de fato, não impede a análise das contas e
nem compromete as informações nela prestadas.
Referiu, ainda, existir irregularidade no item 3.1, caracterizada no recebimento de receitas sem identificação pelo CPF/CNPJ nos extratos
bancários, configurando-se como recursos de origem não identificada, no total de R$ 478,69.
Logo, considerando a análise das contas pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, evidente a ocorrência de
irregularidades que comprometem a confiabilidade e a transparência das contas.
Forçoso, portanto, o juízo de desaprovação fundado nas irregularidades do recebimento do montante de R$ 478,69 a título de recursos de
origem não identificada, que representa, assim, 100% do total de Recursos recebidos (R$ 478,69) no período em análise, inconsistência que
macula as contas, cabendo o recolhimento ao Tesouro Nacional da totalidade dos valores indevidamente recebidos.
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III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores (PT) do Município de Barra Funda-RS, referentes ao exercício
financeiro do ano de 2018, com fulcro no art. 46, III, “a” e no art. 13, ambos da Resolução TSE n. 23.546/17, e
a) CONDENO o Partido dos Trabalhadores (PT) do Município de Barra Funda-RS ao recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
478,69 (quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência de cada fato gerador até a do efetivo
recolhimento, de acordo com o art. 14, caput e §1º, e o art. 60, §1º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/17, acrescido de multa no patamar de
20% e incidente sobre esse valor, arbitrada com base nas disposições art. 49, §2°, incisos I e II, da citada Resolução, uma vez que a
agremiação em análise não demonstrou receber recursos do Fundo Partidário e o valor identificado como de origem não identificada
corresponde a uma parcela considerável de suas receitas declaradas;
b) DETERMINO, a contar do trânsito em julgado desta decisão, a suspensão, nos termos do art. 47, II, da Resolução TSE n. 23.546/17, da
distribuição de novas cotas do fundo partidário ao Partido dos Trabalhadores (PT) do Município de Barra Funda-RS até o recolhimento do valor
determinado acima ou, em caso de não recolhimento, do esclarecimento da origem do recurso aceito pela Justiça Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado: 1. Comunique-se os órgãos partidários nacional e estadual para que suspendam o repasse dos recursos provenientes
do Fundo Partidário, até o recolhimento dos recursos sem origem ou até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça
Eleitoral; 2. Intime-se o órgão partidário estadual (hierarquicamente superior ao municipal em análise) para que observe, se for o caso, o que
determina o inciso III do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/17; e 3. Não havendo comprovação, nos autos, de recolhimento dos valores
determinados na decisão, intime-se o partido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento do valor determinado ao
Tesouro Nacional, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e entidades Federais (Cadin) nos
termos do art. 60, I, "b", da Resolução TSE n. 23.546/17.
Tudo cumprido e realizado o recolhimento do valor determinado, arquive-se.
Decorrido o prazo sem que haja a quitação da referida GRU, certifique-se e remetam-se os autos à Secretaria Judiciária do Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral, Unidade responsável pelo encaminhamento à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança dos valores não recolhidos.
Retornados os autos, arquive-se.
Sarandi, 03 de fevereiro de 2020
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2020 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-41.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RICARDO MERTEN E LEO JOSE SIMON (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) do Município de Nova Boa
Vista-RS, apresentadas tempestivamente em 29/04/2019.
Publicado edital n. 09/2019 no DEJERS (fls. 74 e 76), e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício ao Ministério Público Eleitoral, em atendimento ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17 (fl. 75), transcorreu, in albis, o
prazo para impugnação (fl. 77).
Foi expedido Exame Preliminar (fl. 78), pois constatou-se a ausência de algumas peças elencadas como obrigatórias no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.546/17, pelo que, devidamente intimadas para se manifestarem a respeito (verso da fl. 78), a agremiação se manifestou às fls.
80/81.
A Unidade Técnica elaborou o Exame das Contas (fls. 83/85) apontando irregularidades (itens III, IV e VI) e solicitando a baixa dos autos em
diligência conforme art. 35, §3°, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Aberto prazo às partes (fl. 86), houve manifestação às fls. 87/112.
Sobreveio Parecer Conclusivo, no qual foi sugerida a desaprovação das contas frente as irregularidades nele apontadas (fls. 113/114).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação (fl. 116).
Intimados o órgão partidário e seus representantes (fl. 119), nos moldes do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/17, transcorreu o prazo sem
manifestação das partes (fl. 120).
Oportunizada apresentação de alegações finais (fl. 122), o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fl. 123).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, saliento que a prestação de contas foi analisada conforme definido pela Resolução TSE n. 23.546/17, tudo com amparo nas
disposições legais atinentes à matéria em embate.
Nesse contexto, observo que a presente Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente pelo Partido (29/04/2019), indo ao encontro ao
que rege o art. 32 da Lei n. 9.096/95.
De outro lado, verifico que o Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica após a análise das contas, não apontou impropriedades, mas
contatou existirem irregularidades nos itens 3.1 e 3.2, caracterizadas, respectivamente: 1. Receitas recebidas de fontes vedadas, no importe de
R$ 90,00; e 2. Receitas sem identificação pelo CPF/CNPJ nos extratos bancários, configurando-se como recursos de origem não identificada,
no total de R$ 540,00.
Logo, considerando a análise das contas pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, evidente a ocorrência de
irregularidades que comprometem a confiabilidade e a transparência das contas, sendo importante reiterar, como consta no mencionado
parecer, “embora as explicações das fls. 87/88 não tratem dessa questão, observa-se que a identificação das fontes vedadas tem origem em
informações outrora prestadas pelo próprio Município de Nova Boa Vista, em resposta aos Ofícios Circulares desta 83ª Zona Eleitoral, nºs
02/2019 e 03/2019, destinados, respectivamente, aos Poderes Legislativo e Executivo” e que “a declaração das fls. 89/91 (repetida às fls.
92/94 e 97/99), bem como os documentos das fls. 100/112, não se prestam a identificar os contribuintes, uma vez que a identificação de cada
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um deles deve se dar, obrigatoriamente, por meio do seu respectivo CPF/CNPJ, o qual deve constar no extrato da conta bancária da
agremiação em que ocorreu essa operação”.
Forçoso, portanto, o juízo de desaprovação fundado nas irregularidades do recebimento do montante de R$ 630,00 a título de recursos de
origem não identificada e de fontes vedadas, que representa, assim, 65,5% do total de Recursos recebidos (R$ 960,75) no período em análise,
inconsistências que maculam as contas, cabendo o recolhimento ao Tesouro Nacional da totalidade dos valores indevidamente recebidos.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) do Município de Nova Boa Vista-RS, referentes ao
exercício financeiro do ano de 2018, com fulcro no art. 46, III, “a” e nos arts. 12 e 13, ambos da Resolução TSE n. 23.546/17, e
a) CONDENO o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) do Município de Nova Boa Vista-RS ao recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência de cada fato gerador até a do efetivo recolhimento, de acordo com o art. 14,
caput e §1º, e o art. 60, §1º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/17, acrescido de multa no patamar de 13,1% e incidente sobre esse valor,
arbitrada com base nas disposições art. 49, §2°, incisos I e II, da citada Resolução, uma vez que a agremiação em análise não demonstrou
receber recursos do Fundo Partidário e o valor identificado como de origem não identificada corresponde a uma parcela considerável de suas
receitas declaradas;
b) DETERMINO, a contar do trânsito em julgado desta decisão, a suspensão, nos termos do art. 47, II, da Resolução TSE n. 23.546/17, da
distribuição de novas cotas do fundo partidário ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) do Município de Nova Boa Vista-RS até o recolhimento
do valor determinado acima ou, em caso de não recolhimento, do esclarecimento da origem do recurso aceito pela Justiça Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado: 1. Comunique-se os órgãos partidários nacional e estadual para que suspendam o repasse dos recursos provenientes
do Fundo Partidário, até o recolhimento dos recursos sem origem ou até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça
Eleitoral; 2. Intime-se o órgão partidário estadual (hierarquicamente superior ao municipal em análise) para que observe, se for o caso, o que
determina o inciso III do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/17; e 3. Não havendo comprovação, nos autos, de recolhimento dos valores
determinados na decisão, intime-se o partido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento do valor determinado ao
Tesouro Nacional, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e entidades Federais (Cadin) nos
termos do art. 60, I, "b", da Resolução TSE n. 23.546/17.
Tudo cumprido e realizado o recolhimento do valor determinado, arquive-se.
Decorrido o prazo sem que haja a quitação da referida GRU, certifique-se e remetam-se os autos à Secretaria Judiciária do Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral, Unidade responsável pelo encaminhamento à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança dos valores não recolhidos.
Retornados os autos, arquive-se.
Sarandi, 03 de fevereiro de 2020
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 009/2020 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-18.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - MDB - NOVA BOA VISTA (ADV(S) MARCOS PANZENHAGEN-OAB 70053)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS PANZENHAGEN E ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA QUEIROZ (ADV(S) MARCOS PANZENHAGEN-OAB
70053)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Município
de Nova Boa Vista-RS, apresentadas intempestivamente em 12/06/2019.
Publicado edital n. 15/2019 no DEJERS (fl. 15), e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício
ao Ministério Público Eleitoral, em atendimento ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17 (fl. 16), transcorreu, in albis, o prazo para
impugnação (fl. 17).
Foi expedido Exame Preliminar (fls. 18/19), pois constatou-se a ausência de algumas peças elencadas como obrigatórias no art. 29 da
Resolução TSE n. 23.546/17, pelo que, devidamente intimadas para se manifestarem a respeito (fl. 20), a agremiação se manifestou às fls.
24/48.
Após serem sandas as irregularidades descritas no despacho da fl. 50, a Unidade Técnica elaborou o Exame das Contas (fls. 55/56)
apontando irregularidades (itens III e IV) e solicitando a baixa dos autos em diligência conforme art. 35, §3°, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Aberto prazo às partes (fl. 57), houve manifestação às fls. 59/64.
Sobreveio Parecer Conclusivo, no qual foi sugerida a desaprovação das contas frente as irregularidades nele apontadas (fls. 65/66).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação (fl. 68).
Intimados o órgão partidário e seus representantes (fl. 71), nos moldes do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/17, transcorreu o prazo sem
manifestação das partes (fl. 72).
Oportunizada apresentação de alegações finais (fl. 74), o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fl. 75).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, saliento que a prestação de contas foi analisada conforme definido pela Resolução TSE n. 23.546/17, tudo com amparo nas
disposições legais atinentes à matéria em embate.
Nesse contexto, observo que a presente Prestação de Contas foi apresentada intempestivamente pelo Partido (12/06/2019), indo de encontro
ao que rege o art. 32 da Lei n. 9.096/95.
De outro lado, verifico que o Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica após a análise das contas, não apontou impropriedades, mas
contatou existir irregularidade no item 3.1, caracterizada na falta de lançamento da totalidade das receitas da Agremiação no sistema SPCA.
Logo, considerando a análise das contas pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, evidente a ocorrência de
irregularidades que comprometem a confiabilidade e a transparência das contas, especialmente no que diz respeito a sua divulgação. Além
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 16, Página: 14

disso, é importante reiterar, como consta no mencionado parecer, que “em atenção à manifestação das fls. 59/60, que essa falta de
lançamento não pode ser atribuída exclusivamente ao contador (à contadora), uma vez que a responsabilidade pelas informações prestadas é
do Partido e seus Responsáveis, que devem primar pela transparência total e irrestrita dos valores de suas receitas e gastos, por menores que
sejam, como no caso, em que a omissão representa 2,33% das receitas”.
Forçoso, portanto, o juízo de desaprovação fundado na falta de lançamento da totalidade das receitas da Agremiação no sistema SPCA.
Inconsistência que macula as contas, já que prejudica a publicidade das informações no site do TSE, disponíveis para consulta e fiscalização
públicas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Município de Nova Boa Vista-RS,
referentes ao exercício financeiro do ano de 2018, com fulcro no art. 46, III, “a” da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado, notifique-se os órgãos partidários nacional e estadual do inteiro teor desta decisão, nos termos do art. 60, I, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/17.
Cumprido, arquive-se.
Sarandi, 03 de fevereiro de 2020
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 010/2020 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-71.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
RESPONSÁVEL(S) : ALEX MILANI, VANDERLEI WOLFART E MARCOS RUBENICH (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do Partido dos Trabalhadores (PT) do Município de Nova Boa VistaRS, apresentadas tempestivamente em 29/04/2019.
Publicado edital n. 09/2019 no DEJERS (fls. 78 e 80), e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício ao Ministério Público Eleitoral, em atendimento ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17 (fl. 79), transcorreu, in albis, o
prazo para impugnação (fl. 81).
Foi expedido Exame Preliminar (fl. 83), pois constatou-se a ausência de algumas peças elencadas como obrigatórias no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.546/17, pelo que, devidamente intimadas para se manifestarem a respeito (verso da fl. 83), a agremiação se manifestou às fls.
85/87.
A Unidade Técnica elaborou o Exame das Contas (fls. 88/89) apontando irregularidades (itens III, IV e VI) e solicitando a baixa dos autos em
diligência conforme art. 35, §3°, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Aberto prazo às partes (fl. 90), houve manifestação às fls. 92/93.
Sobreveio Parecer Conclusivo, no qual foi sugerida a desaprovação das contas frente as irregularidades nele apontadas (fls. 94/95).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação (fl. 97).
Intimados o órgão partidário e seus representantes (fl. 100), nos moldes do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/17, transcorreu o prazo sem
manifestação das partes (fl. 101).
Oportunizada apresentação de alegações finais (fl. 103), o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fl. 103, verso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, saliento que a prestação de contas foi analisada conforme definido pela Resolução TSE n. 23.546/17, tudo com amparo nas
disposições legais atinentes à matéria em embate.
Nesse contexto, observo que a presente Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente pelo Partido (29/04/2019), indo ao encontro ao
que rege o art. 32 da Lei n. 9.096/95.
De outro lado, verifico que o Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica após a análise das contas, não apontou impropriedades, mas
contatou existir irregularidade no item 3.1, caracterizada na falta de apresentação dos extratos da conta-corrente 094027-5, agência 3002 –
BANCO DO BRASIL.
Logo, considerando a análise das contas pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, evidente a ocorrência de
irregularidades que comprometem a confiabilidade e a transparência das contas, especialmente pela não apresentação de nenhum extrato
bancário relativo à conta-corrente 094027-5, agência 3002 – BANCO DO BRASIL. Além disso, é importante reiterar, como consta no
mencionado parecer, “que mesmo diante do conhecimento da situação da CREHNOR pelo Juízo e das explicações das fls. 92/93, que
parecem demonstrar a relevância do teor do documento da fl. 52, não há como se concluir que os valores e informações apresentados estão
corretos”.
Forçoso, portanto, o juízo de desaprovação fundado na não apresentação de nenhum extrato bancário relativo à conta-corrente 094027-5,
agência 3002 – BANCO DO BRASIL. Inconsistência que macula as contas, já que não há como se ter certeza dos dados apresentados, o que
prejudica a publicidade das informações no site do TSE, disponíveis para consulta e fiscalização públicas.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido dos Trabalhadores (PT) do Município de Nova Boa Vista-RS, referentes ao exercício
financeiro do ano de 2018, com fulcro no art. 46, III, “a” da Resolução TSE n. 23.546/17.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado, notifique-se os órgãos partidários nacional e estadual do inteiro teor desta decisão, nos termos do art. 60, I, "a", da
Resolução TSE n. 23.546/17.
Cumprido, arquive-se.
Sarandi, 03 de fevereiro de 2020
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO - Juíza Eleitoral da 083ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 011/2020 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-26.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
RESPONSÁVEL(S) : ANDRE BARP E GILSON AUGUSTO FRITZEN (ADV(S) PAULO ROBERTO IHME-OAB 32558)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do Partido Progressista (PP) do Município de Nova Boa Vista-RS,
apresentadas tempestivamente em 30/04/2019.
Publicado edital n. 09/2019 no DEJERS (fls. 76 e 78), e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício ao Ministério Público Eleitoral, em atendimento ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17 (fl. 77), transcorreu, in albis, o
prazo para impugnação (fl. 79).
Foi expedido Exame Preliminar (fl. 80), pois constatou-se a ausência de algumas peças elencadas como obrigatórias no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.546/17, pelo que, devidamente intimadas para se manifestarem a respeito (verso da fl. 80), a agremiação se manifestou às fls.
82/84.
A Unidade Técnica elaborou o Exame das Contas (fls. 85/86) apontando irregularidades (itens III, IV e VI) e solicitando a baixa dos autos em
diligência conforme art. 35, §3°, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Aberto prazo às partes (fl. 87), houve manifestação às fls. 88/123.
Sobreveio Parecer Conclusivo, no qual foi sugerida a desaprovação das contas frente as irregularidades nele apontadas (fls. 124/125).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação (fl. 127).
Intimados o órgão partidário e seus representantes (fl. 130), nos moldes do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/17, transcorreu o prazo sem
manifestação das partes (fl. 131).
Oportunizada apresentação de alegações finais (fl. 133), o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fl. 134).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, saliento que a prestação de contas foi analisada conforme definido pela Resolução TSE n. 23.546/17, tudo com amparo nas
disposições legais atinentes à matéria em embate.
Nesse contexto, observo que a presente Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente pelo Partido (30/04/2019), indo ao encontro ao
que rege o art. 32 da Lei n. 9.096/95.
De outro lado, verifico que o Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica após a análise das contas, não apontou impropriedades, mas
contatou existirem irregularidades nos itens 3.1 e 3.2, caracterizadas, respectivamente: 1. em recebimento de receitas sem identificação pelo
CPF/CNPJ nos extratos bancários, configurando-se como recursos de origem não identificada, no total de R$ 750,00; e 2. na falta de
apresentação dos extratos da conta-corrente 17990-6, agência 0258 – SICREDI.
Logo, considerando a análise das contas pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, evidente a ocorrência de
irregularidades que comprometem a confiabilidade e a transparência das contas, especialmente pela não apresentação de nenhum extrato
bancário relativo à conta-corrente 17990-6, agência 0258 – SICREDI. Além disso, é importante reiterar, como consta no mencionado parecer,
“que a declaração das fls. 90/94 (repetida às fls. 95/99 e 106/110), bem como os documentos das fls. 111/123, não se prestam a identificar os
contribuintes, uma vez que a identificação de cada um deles deve se dar, obrigatoriamente, por meio do seu respectivo CPF/CNPJ, o qual
deve constar no extrato da conta bancária da agremiação em que ocorreu essa operação” e que “embora o partido tenha se manifestado no
sentido ter juntado tais extratos aos autos, consoante manifestação das fls. 88/123, na verdade, às fls. 100/105, o que foi juntado corresponde
aos extratos da conta-corrente 05395-3, agência 0258 – SICREDI”.
Forçoso, portanto, o juízo de desaprovação fundado nas irregularidades do recebimento do montante de R$ 750,00 a título de recursos de
origem não identificada, que representa, assim, 63% do total de Recursos recebidos (R$ 1.190,00) no período em análise, e na não
apresentação de nenhum extrato bancário relativo à conta-corrente 17990-6, agência 0258 – SICREDI, inconsistências que maculam as
contas, cabendo o recolhimento ao Tesouro Nacional da totalidade dos valores indevidamente recebidos.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Progressista (PP) do Município de Nova Boa Vista-RS, referentes ao exercício
financeiro do ano de 2018, com fulcro no art. 46, III, “a” e no art. 13, ambos da Resolução TSE n. 23.546/17, e
a) CONDENO o Partido Progressista (PP) do Município de Nova Boa Vista-RS ao recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais), a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência de cada fato gerador até a do efetivo recolhimento, de acordo com o art. 14,
caput e §1º, e o art. 60, §1º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/17, acrescido de multa no patamar de 12,6% e incidente sobre esse valor,
arbitrada com base nas disposições art. 49, §2°, incisos I e II, da citada Resolução, uma vez que a agremiação em análise não demonstrou
receber recursos do Fundo Partidário e o valor identificado como de origem não identificada corresponde a uma parcela considerável de suas
receitas declaradas, considerando, ainda, o fato de que não foram apresentados extratos relativos à conta-corrente 17990-6, agência 0258 –
SICREDI;
b) DETERMINO, a contar do trânsito em julgado desta decisão, a suspensão, nos termos do art. 47, II, da Resolução TSE n. 23.546/17, da
distribuição de novas cotas do fundo partidário ao Partido Progressista (PP) do Município de Nova Boa Vista-RS até o recolhimento do valor
determinado acima ou, em caso de não recolhimento, do esclarecimento da origem do recurso aceito pela Justiça Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado: 1. Comunique-se os órgãos partidários nacional e estadual para que suspendam o repasse dos recursos provenientes
do Fundo Partidário, até o recolhimento dos recursos sem origem ou até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça
Eleitoral; 2. Intime-se o órgão partidário estadual (hierarquicamente superior ao municipal em análise) para que observe, se for o caso, o que
determina o inciso III do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/17; e 3. Não havendo comprovação, nos autos, de recolhimento dos valores
determinados na decisão, intime-se o partido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento do valor determinado ao
Tesouro Nacional, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e entidades Federais (Cadin) nos
termos do art. 60, I, "b", da Resolução TSE n. 23.546/17.
Tudo cumprido e realizado o recolhimento do valor determinado, arquive-se.
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Decorrido o prazo sem que haja a quitação da referida GRU, certifique-se e remetam-se os autos à Secretaria Judiciária do Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral, Unidade responsável pelo encaminhamento à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança dos valores não recolhidos.
Retornados os autos, arquive-se.
Sarandi, 03 de fevereiro de 2020
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 012/2020 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 15-56.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Boa Vista
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) SAUL MARIO MATTEI-OAB 71756)
RESPONSÁVEL(S) : CLEBER BADIN E EIDER WILLERS MILANI (ADV(S) SAUL MARIO MATTEI-OAB 71756)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Município de Nova Boa
Vista-RS, apresentadas tempestivamente em 29/04/2019.
Publicado edital n. 09/2019 no DEJERS (fls. 75 e 77), e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício ao Ministério Público Eleitoral, em atendimento ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17 (fl. 76), transcorreu, in albis, o
prazo para impugnação (fl. 78).
Foi expedido Exame Preliminar (fl. 80), pois constatou-se a ausência de algumas peças elencadas como obrigatórias no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.546/17, pelo que, devidamente intimadas para se manifestarem a respeito (verso da fl. 80), a agremiação não se manifestou (verso
da fl. 80).
A Unidade Técnica elaborou o Exame das Contas (fls. 83/85) apontando impropriedades (item I) e irregularidades (itens III, IV e VI) e
solicitando a baixa dos autos em diligência conforme art. 35, §3°, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Aberto prazo às partes (fl. 86), houve manifestação às fls. 88/96.
Sobreveio Parecer Conclusivo, no qual foi sugerida a desaprovação das contas frente as irregularidades nele apontadas (fls. 97/100).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação (fl. 102).
Intimados o órgão partidário e seus representantes (fl. 105), nos moldes do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/17, transcorreu o prazo sem
manifestação das partes (fl. 106).
Oportunizada apresentação de alegações finais (fl. 108), o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fl. 109).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, saliento que a prestação de contas foi analisada conforme definido pela Resolução TSE n. 23.546/17, tudo com amparo nas
disposições legais atinentes à matéria em embate.
Nesse contexto, observo que a presente Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente pelo Partido (29/04/2019), indo ao encontro ao
que rege o art. 32 da Lei n. 9.096/95.
De outro lado, verifico que o Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica após a análise das contas, apontou impropriedades no item
2.1, qual seja, a não apresentação do comprovante de remessa da escrituração contábil digital, exigido no artigo 29, I, da Resolução TSE n.
23.546/17, o que, de fato, não impede a análise das contas e nem compromete as informações nela prestadas.
Referiu, ainda, existirem irregularidades nos itens 3.1, 3.2 e 3.3, caracterizadas, respectivamente: 1. Receitas recebidas de fontes vedadas, no
importe de R$ 400,00; 2. Receitas sem identificação pelo CPF/CNPJ nos extratos bancários, configurando-se como recursos de origem não
identificada, no total de R$ 550,00 e 3. A falta de apresentação dos extratos da conta-corrente 17984-1, agência 0258 – SICREDI.
Logo, considerando a análise das contas pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, evidente a ocorrência de
irregularidades que comprometem a confiabilidade e a transparência das contas, especialmente pela não apresentação de nenhum extrato
bancário relativo à conta-corrente 17984-1, agência 0258 – SICREDI.
Forçoso, portanto, o juízo de desaprovação fundado nas irregularidades do recebimento do montante de R$ 950,00 a título de recursos de
origem não identificada e de fontes vedadas, que representa, assim, 42,3% do total de Recursos recebidos (R$ 2.244,20) no período em
análise, e na não apresentação de nenhum extrato bancário relativo à conta-corrente 17984-1, agência 0258 – SICREDI, inconsistências que
maculam as contas, cabendo o recolhimento ao Tesouro Nacional da totalidade dos valores indevidamente recebidos.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Município de Nova Boa Vista-RS, referentes ao
exercício financeiro do ano de 2018, com fulcro no art. 46, III, “a” e nos arts. 12 e 13, ambos da Resolução TSE n. 23.546/17, e
a) CONDENO o Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Município de Nova Boa Vista-RS ao recolhimento ao Tesouro Nacional do montante
de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência de cada fato gerador até a do efetivo recolhimento, de acordo com o art.
14, caput e §1º, e o art. 60, §1º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/17, acrescido de multa no patamar de 8,5% e incidente sobre esse valor,
arbitrada com base nas disposições art. 49, §2°, incisos I e II, da citada Resolução, uma vez que a agremiação em análise não demonstrou
receber recursos do Fundo Partidário e o valor identificado como de origem não identificada corresponde a uma parcela considerável de suas
receitas declaradas, considerando, ainda, o fato de que não foram apresentados extratos relativos à conta-corrente 17984-1, agência 0258 –
SICREDI;
b) DETERMINO, a contar do trânsito em julgado desta decisão, a suspensão, nos termos do art. 47, II, da Resolução TSE n. 23.546/17, da
distribuição de novas cotas do fundo partidário ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Município de Nova Boa Vista-RS até o
recolhimento do valor determinado acima ou, em caso de não recolhimento, do esclarecimento da origem do recurso aceito pela Justiça
Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado: 1. Comunique-se os órgãos partidários nacional e estadual para que suspendam o repasse dos recursos provenientes
do Fundo Partidário, até o recolhimento dos recursos sem origem ou até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça
Eleitoral; 2. Intime-se o órgão partidário estadual (hierarquicamente superior ao municipal em análise) para que observe, se for o caso, o que
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determina o inciso III do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/17; e 3. Não havendo comprovação, nos autos, de recolhimento dos valores
determinados na decisão, intime-se o partido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento do valor determinado ao
Tesouro Nacional, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e entidades Federais (Cadin) nos
termos do art. 60, I, "b", da Resolução TSE n. 23.546/17.
Tudo cumprido e realizado o recolhimento do valor determinado, arquive-se.
Decorrido o prazo sem que haja a quitação da referida GRU, certifique-se e remetam-se os autos à Secretaria Judiciária do Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral, Unidade responsável pelo encaminhamento à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança dos valores não recolhidos.
Retornados os autos, arquive-se.
Sarandi, 03 de fevereiro de 2020
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2020 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-93.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) RENAN SALAMI DEBASTIANI-OAB 92320)
RESPONSÁVEL(S) : JOAO ROBERTO PIAIA, LUIZ CARLOS LUCIETTO E NILTON DEBASTIANI (ADV(S) RENAN SALAMI DEBASTIANIOAB 92320)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Município de SarandiRS, apresentadas tempestivamente em 30/04/2019.
Publicado edital n. 09/2019 no DEJERS (fls. 91 e 93), e encaminhadas cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício ao Ministério Público Eleitoral, em atendimento ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/17 (fl. 92), transcorreu, in albis, o
prazo para impugnação (fl. 94).
Foi expedido Exame Preliminar (fl. 99), pois constatou-se a ausência de algumas peças elencadas como obrigatórias no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.546/17, pelo que, devidamente intimadas para se manifestarem a respeito (verso da fl. 99), a agremiação não se manifestou (verso
da fl. 99).
A Unidade Técnica elaborou o Exame das Contas (fls. 103/105) apontando impropriedades (item I) e irregularidades (itens III e VI) e solicitando
a baixa dos autos em diligência conforme art. 35, §3°, I, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Aberto prazo às partes (fl. 106), não houve manifestação (fl. 106, verso).
Sobreveio Parecer Conclusivo, no qual foi sugerida a desaprovação das contas frente as irregularidades nele apontadas (fls.107/108).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação (fl. 110).
Intimados o órgão partidário e seus representantes (fl. 113), nos moldes do art. 38 da Resolução TSE n. 23.546/17, transcorreu o prazo sem
manifestação das partes (fl. 114).
Oportunizada apresentação de alegações finais (fl. 116), o partido e seus responsáveis permaneceram inertes (fl. 117).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, saliento que a prestação de contas foi analisada conforme definido pela Resolução TSE n. 23.546/17, tudo com amparo nas
disposições legais atinentes à matéria em embate.
Nesse contexto, observo que a presente Prestação de Contas foi apresentada tempestivamente pelo Partido (30/04/2019), indo ao encontro ao
que rege o art. 32 da Lei n. 9.096/95.
De outro lado, verifico que o Parecer Conclusivo, emitido pela Unidade Técnica após a análise das contas, apontou impropriedades nos itens
2.1 e 2.2, quais sejam, a não apresentação do comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (art. 29, I,
da Resolução TSE n. 23.546/17); do demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII, da Resolução TSE n. 23.546/17); e da Certidão de
Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI, da Resolução TSE n. 23.546/17),
bem como o fato de que a conta-corrente 061866880-4, agência 417 – BANRISUL, com data de abertura em 15/08/2018, não foi especificada
na Relação de Contas Bancárias Abertas (fls. 29/30), o que, de fato, não impede a análise das contas e nem compromete as informações nela
prestadas.
Referiu, ainda, existir irregularidade no item 3.1, caracterizada no recebimento de receitas sem identificação pelo CPF/CNPJ nos extratos
bancários, configurando-se como recursos de origem não identificada, no total de R$ 5.236,00.
Logo, considerando a análise das contas pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral, evidente a ocorrência de
irregularidades que comprometem a confiabilidade e a transparência das contas, sendo importante reiterar, como consta no mencionado
parecer, “que embora haja o registro, nos extratos bancários alusivos à conta-corrente 068508220-6, agência 0417 – BANRISUL, de que as
contribuições foram feitas pelo portador do CPF de nº 326.669.260-87, que pertence ao Sr. Nilton Debastiani, tanto os recibos de doação das
fls. 36/43, 46/53, 59/65, 69, 72/74 e 81/84, como o documento das fls. 08-12 (“Demonstrativo de Contribuições Recebidas”), demonstram que,
de fato, foram outras pessoas que fizeram essas contribuições, sendo patente a irregularidade. Aliás, ao que parece, houve tentativa de
alteração das pessoas que realmente contribuíram em pecúnia com o Partido junto à prestação de contas em análise”.
Forçoso, portanto, o juízo de desaprovação fundado nas irregularidades do recebimento do montante de R$ 5.236,00 a título de recursos de
origem não identificada, que representa, assim, 97,70% do total de Recursos recebidos (R$ 5.359,00) no período em análise, inconsistência
que macula as contas, cabendo o recolhimento ao Tesouro Nacional da totalidade dos valores indevidamente recebidos.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Município de Sarandi-RS, referentes ao exercício
financeiro do ano de 2018, com fulcro no art. 46, III, “a” e no art. 13, ambos da Resolução TSE n. 23.546/17, e
a) CONDENO o Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Município de Sarandi-RS ao recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
5.236,00 (cinco mil e duzentos e trinta e seis reais), a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência de cada fato gerador até a do efetivo recolhimento, de acordo com
o art. 14, caput e §1º, e o art. 60, §1º, ambos da Resolução TSE n. 23.546/17, acrescido de multa no patamar de 19,5% e incidente sobre esse
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valor, arbitrada com base nas disposições art. 49, §2°, incisos I e II, da citada Resolução, uma vez que a agremiação em análise não
demonstrou receber recursos do Fundo Partidário e o valor identificado como de origem não identificada corresponde a uma parcela
considerável de suas receitas declaradas;
b) DETERMINO, a contar do trânsito em julgado desta decisão, a suspensão, nos termos do art. 47, II, da Resolução TSE n. 23.546/17, da
distribuição de novas cotas do fundo partidário ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Município de Sarandi-RS até o recolhimento do
valor determinado acima ou, em caso de não recolhimento, do esclarecimento da origem do recurso aceito pela Justiça Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado: 1. Comunique-se os órgãos partidários nacional e estadual para que suspendam o repasse dos recursos provenientes
do Fundo Partidário, até o recolhimento dos recursos sem origem ou até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça
Eleitoral; 2. Intime-se o órgão partidário estadual (hierarquicamente superior ao municipal em análise) para que observe, se for o caso, o que
determina o inciso III do art. 60 da Resolução TSE n. 23.546/17; e 3. Não havendo comprovação, nos autos, de recolhimento dos valores
determinados na decisão, intime-se o partido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento do valor determinado ao
Tesouro Nacional, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e entidades Federais (Cadin) nos
termos do art. 60, I, "b", da Resolução TSE n. 23.546/17.
Tudo cumprido e realizado o recolhimento do valor determinado, arquive-se.
Decorrido o prazo sem que haja a quitação da referida GRU, certifique-se e remetam-se os autos à Secretaria Judiciária do Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral, Unidade responsável pelo encaminhamento à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança dos valores não recolhidos.
Retornados os autos, arquive-se.
Sarandi, 03 de fevereiro de 2020
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2020 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-33.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : CIDADANIA
RESPONSÁVEL(S) : EDERSON BATISTA DA ROCHA E ELIANE CARDOZO DA SILVA
Vistos etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de omissão prestação de contas partidárias do Diretório Municipal do Partido Popular Socialista (PPS) de Sarandi/RS referentes ao
exercício financeiro de 2017.
Expedidas as cartas de notificação, transcorreu o prazo sem manifestação para o Partido a Tesoureira e o Presidente, conforme informação à
fl. 02.
Determinada a autuação do processo, foi suspenso o repasse das cotas do Fundo Partidário, bem como decretada a revelia da Tesoureira e
do Presidente. Ato contínuo, também foi determinada a citação do Diretório Estadual para se manifestar nos autos, sob pena de revelia (fl. 06).
Ante a negativa de citação do referido Diretório, pelo correio (fls. 10/11) e por e-mail (verso da fl. 13) foi determinada, à fl. 15, a citação por
Carta Precatória.
Foi corrigida a atuação do Partido Popular Socialista (PPS) para Cidadania (fl. 23).
A Agremiação Estadual foi citada, mas permaneceu inerte (fl. 29), pelo que foi decretada sua revelia (fl. 30).
Foram determinadas as diligências previstas no art. 30, inciso IV, alíneas "a" a "c" da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fl.30).
Atendidas as diligências determinadas, foi emitido, pela Unidade Técnica, parecer conclusivo pelo julgamento das contas como não prestadas
(fl. 33).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 35)
Concedido o prazo do art. 30, IV, "e", da Resolução TSE n. 23.546/2017 para manifestação sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, as partes permaneceram inertes (verso da fl. 38).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Passo ao mérito.
Embora intimado, o órgão partidário permaneceu omisso, tanto na apresentação das contas quanto de qualquer justificativa.
Deve-se considerar a ausência, tanto de indícios de prática ilícita pelos responsáveis, quanto de indícios de movimentação do fundo partidário
ou de conta bancária, de forma a ensejar, apenas, o julgamento das contas como não prestadas, a suspensão do registro ou da anotação do
órgão partidário, e a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto perdurar a omissão, conforme art. 48 da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
Porém, entendo que a sanção de suspensão do registro ou da anotação não deve ser aplicada, em virtude da medida cautelar, deferida em
parte, na ADI n. 6.032/DF, publicada no DJe em 20/05/19, aplicada analogamente a esta lide:
"(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei
9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como
consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995. (...) (STF - MC
ADI: 6032 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de julgamento: 16.08.2019, data de publicação: DJe-104 em
20.05.19)”.
Logo, deve ser apenas confirmada a sanção já determinada na fl. 06 dos autos.
III – DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas anuais do Diretório Municipal do Cidadania de Sarandi/RS referentes ao exercício de 2017, nos
termos do art. 46, inciso IV, a, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
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Determino a manutenção da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação do
partido político, nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.464/2015, anteriormente determinada à fl. 06. dos autos
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional do Cidadania para que deixem de repassar as cotas do Fundo
Partidário até que seja regularizada a apresentação de contas do exercício em exame, encaminhando-se cópia do inteiro teor desta sentença.
Após, arquive-se.
Sarandi, 03 de fevereiro de 2020
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

89ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 01/2020 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-66.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alegria
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CLÁUDIO LUIS RORATO-OAB 63056)
RESPONSÁVEL(S) : RONI MIRANDA DO ROSÁRIO E ANTÔNIO ARCÍSIO DE CARVALHO BUENO (ADV(S) CLÁUDIO LUIS RORATO-OAB
63056)
Vistos.
Ciente do parecer conclusivo do analista pela aprovação com ressalvas, da prestação de contas partidária anual de 2019, do exercício
financeiro de 2018, do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Alegria/RS.
Dê-se vista aos representantes do partido.
Após, vista ao Ministério Público Eleitoral.
Por conseguinte, voltem os autos conclusos.
Três de Maio, 03 de fevereiro de 2020
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 02/2020 - 89 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-44.2019.6.21.0089
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Candelária
JUÍZA ELEITORAL: ELIANE APARECIDA RESENDE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
RESPONSÁVEL(S) : ARI EDMUNDO ROEHRS E ROBSON MIGUEL DOTTO ROEHRS (ADV(S) JORGE LUIZ WACHTER-OAB 15406)
Vistos.
Ciente do parecer conclusivo elaborado pelo Analista, no qual propõe a aprovação com ressalvas da prestação de contas do exercício de
2018, do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Nova Candelária/RS. Portanto, dê-se vista aos representantes do partido.
Por conseguinte, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, retornem os autos conclusos.
Três de Maio, 03 de fevereiro de 2020
ELIANE APARECIDA RESENDE
Juíza Eleitoral da 089ª ZE

92ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 06/2020 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-44.2017.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Herval
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA DE HERVAL (ADV(S) DENISE CABREIRA DA SILVEIRA-OAB 52985)
RESPONSÁVEL(S) : TANIA MARISA D SALLABERRY E CELSO VIEIRA SILVEIRA
Vistos.
Considerando a manifestação da Advocacia-Geral da União de fls. 138-139 – a qual reconheceu a quitação integral do débito por parte do
devedor, conforme extrato SISGRU juntado aos autos – declaro que não subsiste qualquer outra obrigação ou pendência no tocante à
prestação de contas partidárias do PROGRESSISTAS – PP de Herval relativa ao exercício financeiro de 2016.
Dessa forma, dê-se baixa da referida sanção nos cadastros da Justiça Eleitoral e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de
praxe.
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Intimem-se.
Diligências legais.
Arroio Grande, 03 de fevereiro de 2020
VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
Juíza Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 07/2020 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 296-87.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - PARTIDO POLÍTICO
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
PARTIDO(S) : PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) LUIZ GONZAGA SALVADÉ BARBOSA-OAB 49901)
Vistos e examinados os autos.
Defiro o requerimento da UNIÃO de fls. 98-99.
i) Nos termos do §2º do art. 517 do CPC, expeça-se certidão do teor da decisão que condenou o devedor ao pagamento do valor de R$
3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), em que conste a qualificação do exequente e executado, o número do processo, o valor da
dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Após, encaminhe-se a referida certidão à Advocacia-Geral da União, por meio
de carta com confirmação de recebimento ou por termo nos próprios autos;
ii) Quanto à inclusão do nome do executado no cadastro dos inadimplentes, o art. 782, §3º, do CPC, expressamente prevê que, "a
requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes". Viável a aplicação do
dispositivo legal supracitado, como forma de garantir a efetividade da execução, tendo em vista o longo período durante o qual tramita a
demanda sem que se tenha logrado êxito em obter a satisfação integral do crédito. Dessa forma, inclua restrição em nome do executado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) de Arroio Grande/RS, CNPJ 23.247.704/0001-69, através do sistema SERASAJUD ou por meio de
expedição de ofícios, referente à condenação nos autos do processo 296-87.2016.6.21.0092.
Após, intime-se a Advocacia-Geral da União, com envio dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira as demais medidas
executivas que julgar pertinentes. Em nada sendo requerido pela parte exequente, arquivem-se os presentes autos, facultada a reativação do
processo mediante simples petição.
Diligências Legais.
Arroio Grande, 03 de fevereiro de 2020
VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
Juíza Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 08/2020 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 264-82.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
CANDIDATO(S) : JORGE LUIZ CARDOSO E LUCIANO PERES VIEIRA (ADV(S) CLAUDIO SERPA SILVA JUNIOR-OAB 51180)
Vistos e examinados os autos.
INDEFIRO o requerimento da União de fls. 181-182.
Conforme estabelece os artigos 513, §1º, 523, caput, e 524, VII, todos do Código de Processo Civil, o cumprimento definitivo de sentença corre
por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente.
Dessa forma, nos termos do já proferido despacho de fl. 176, cabe à União a indicação de bens passíveis de penhora através da apresentação
das devidas certidões, requerendo a indisponibilidade dos bens que eventualmente forem encontrados nas buscas por ela realizadas.
Diante do exposto, intime-se a Advocacia-Geral da União, com envio dos autos, para que, caso queira, providencie a expedição dos Ofícios ora
requeridos, bem como apresente as devidas certidões e demais medidas executivas que julgar pertinentes. Para tanto, concedo o prazo
adicional de 30 (trinta) dias.
Em nada sendo requerido pela parte exequente, arquivem-se os presentes autos, facultada a reativação do processo mediante simples
petição.
Diligências legais.
Arroio Grande, 03 de fevereiro de 2020
VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
Juíza Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 09/2020 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 266-52.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Herval
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
CANDIDATO(S) : JACKSON LUIZ CAMPELO XAVIER E BRUNA RIBEIRO GONÇALVES CUNHA (ADV(S) JAIFEL RODRIGUES DE
FREITAS-OAB 16057)
Vistos e examinados os autos.
Defiro, em parte, o requerimento da União de fls. 177-178.
a) Considerando o teor da certidão de fl. 170 – a qual certificou a informação repassada pelo executado de que o veículo penhorado
PEUGEOT 504 D, placas BPN 2828, não está mais trafegando, e de que sua carcaça encontra-se em um desmanche na cidade de Arroio
Grande/RS – e, sobretudo, considerando o irrisório valor supostamente atribuído à carcaça de um automóvel de ano 1994/1995 frente ao
expressivo valor da presente execução (quase sessenta mil reais atualizados), INDEFIRO o requerimento de nova intimação do executado
para que comprove as informações repassadas e certificadas pela Oficiala de Justiça de Herval/RS, vez que ineficaz a medida requerida;
b) Nos termos do §2º do art. 517 do CPC, expeça-se certidão do teor da decisão que condenou os devedores ao pagamento do valor de R$
45.700,00 (quarenta e cinco mil e setecentos reais), em que conste a qualificação do exequente e dos executados, o número do processo, o
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valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Após, encaminhe-se a referida certidão à Advocacia-Geral da União,
por meio de carta com confirmação de recebimento ou por termo nos próprios autos;
c) Por fim, quanto à solicitação de bloqueio de bens do executado por meio do CNIB, informo que inexiste convênio firmado entre este Tribunal
Regional Eleitoral e a referida Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, razão pela qual INDEFIRO o pedido ora formulado. Contudo,
esclareço que fica facultado à parte exequente que providencie e apresente as devidas certidões, requerendo a indisponibilidade dos bens que
forem encontrados.
Intime-se a Advocacia-Geral da União, com envio dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira as demais medidas executivas
que julgar pertinentes. Em nada sendo requerido pela parte exequente, arquivem-se os presentes autos, facultada a reativação do processo
mediante simples petição.
Diligências legais.
Arroio Grande, 03 de fevereiro de 2020
VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
Juíza Eleitoral da 092ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 10/2020 - 92 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 287-28.2016.6.21.0092
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato
PROCEDÊNCIA: Arroio Grande
JUÍZA ELEITORAL: VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
CANDIDATO(S) : FLÁVIO AUGUSTO SALLABERRY PEREIRA (ADV(S) ROBERTO VIRISSIMO DE BRITTO CUNHA-OAB 48346)
Vistos.
Considerando a manifestação da Advocacia-Geral da União de fls. 61-63 – a qual reconheceu a quitação integral do débito por parte do
devedor, conforme extrato SISGRU juntado aos autos – declaro que não subsiste qualquer outra obrigação ou pendência no tocante à
prestação de contas de campanha do candidato FLÁVIO AUGUSTO SALLABERRY PEREIRA, referente às Eleições de 2016.
Dessa forma, dê-se baixa da referida sanção nos cadastros da Justiça Eleitoral e arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de
praxe.
Intimem-se.
Diligências legais.
Arroio Grande, 03 de fevereiro de 2020
VANESSA NOGUEIRA ANTUNES FERREIRA
Juíza Eleitoral da 092ª ZE

117ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 002/2020
O Excelentíssimo Senhor Doutor DANIEL SILVA DA LUZ, Juiz Eleitoral Substituto da 117ª Zona, NÃO-ME-TOQUE, Circunscrição 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 Liberato Salzano, 146,
sala 01, Centro, em Não-Me-Toque/RS, se encontram disponíveis, para acesso mediante o sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), aos
interessados, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, as declarações de ausência de movimentação de recursos do órgão
municipal do DEM – Democratas de Não-Me-Toque/RS, relativas aos exercícios 2008 a 2016.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá impugnar a declaração de ausência de
movimentação de recursos, mediante 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, no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Não-Me-Toque, 31 de janeiro de 2020.
Eu, KATIANE TERESINHA WORM, Chefe de Cartório, preparei e conferi.
DANIEL SILVA DA LUZ
Juiz Eleitoral Substituto da 117ª Zona.

133ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 02/2020 - 133ª ZE/RS
Excelentíssimo Senhor Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira, MM. Juiz Eleitoral desta 133ª Zona Eleitoral de Triunfo, Circunscrição do Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a quem interessar possa, que de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos nº 0202381, aprovada pela Comissão
Permanente de Avaliação Documental, conforme despacho no Processo nº 0000169-43.2020.6.21.8133 do Sistema Eletrônico de Inofmações
do TRE-RS, 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 Eleitoral da 133ª 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.
Cidade de Triunfo-RS, aos três dias do mês de fevereiro do ano de 2020.
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Eu, Elias Medeiros Vieira, Chefe do Cartório desta Zona Eleitoral, subscrevo.
ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2020 - 133 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 299-16.2016.6.21.0133
AÇÃO PENAL - ARTS. 299 DO CE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Triunfo
JUIZ ELEITORAL: ALEXANDRE RIVERALDO SCARPARO SILVEIRA
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : VERA LUCIA COUTINHO DE ALMEIDA (ADV(S) AMANDA FRANCO DE QUADROS-OAB 82372, CARLA GRAZIELA MACHADOOAB 81.253, GLAUCO DOS REIS DA SILVA-OAB 67472 E GABRIEL SCHMIDT ROCHA-OAB 79676), ROSELI DE SOUZA (ADV(S)
HUMBERTO IRACET BRIETZKE-OAB 102759), ROSEMERI DE OLIVEIRA COUTT E VAGNER CORNELIUS GOMES (ADV(S) PEDRO
DALAVIA GREEF-OAB 7108)
Vistos.
No âmbito da audiência específica para oferecimento da suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público Eleitoral, Roseli
Pereira Machado, Rosemeri de Oliveira Coutt e Vera Lúcia Coutinho de Almeida aceitaram as condições estabelecidas, conforme termos da
ata de audiência da fl. 1305.
Ato contínuo foi dado início ao cumprimento das condições estabelecidas, a contar do mês de fevereiro do ano de 2018, sob a fiscalização do
Juízo Eleitoral da 133ª Zona Eleitoral de Triunfo/RS .
Uma vez cumpridas as condições estabelecidas na suspensão condicional do processo ou expirado o prazo sem revogação, será declarada
extinta a punibilidade do agente, em conformidade com a Lei nº 9.099, de 1995, artigo 89, §5º.
Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de Roseli Pereira Machado, Rosemeri de Oliveira Coutt e Vera Lúcia Coutinho de Almeida.
Atente-se que remanesce nestes autos Vagner Cornélios Gomes, porquanto a respectiva suspensão condicional foi repactuada nos termos da
ata da audiência da fl. 1365, sendo que o cumprimento efetivo se dá sob a fiscalização do Juízo Eleitoral da 31 Zona Eleitoral de
Montenegro/RS.
De igual modo, atente-se que Vando Uilan Milke Campos, por sua vez, na forma da ata de audiência da fl. 1360, em razão de descumprimento
das condições estabelecidas, segue seu desiderato no âmbito da Ação Penal n. 28-02.2019.6.21.0133.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após mantenham-se os autos sobrestados.
Triunfo, 03 de fevereiro de 2020
Alexandre Riveraldo Scarparo Silveira
Juiz Eleitoral da 133ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 05/2020 - 134 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 83-47.2019.6.21.0134
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: ANNIE KIER HERYNKOPF
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ FRANCISCO NUNES E DANIEL ROGÉRIO DORNELES (ADV(S) OTAVIANO DORNELES PEREIRA-OAB 28828)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de Processo de Prestação de Contas Anual, referente ao Exercício 2018, do Partido Socialista Brasileiro – PSB, do município de
Canoas/RS.
O Partido foi notificado para encaminhar a prestação de contas anual, referente ao exercício 2018 (fl. 03/05).
Foi determinada a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário e comunicação aos órgãos partidários hierarquicamente superiores
(fl. 09).
Sobreveio certidão emitida pelo Cartório Eleitoral informando a inexistência de emissão de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, a
ausência de expedição de recibos de doação e a inexistência de indícios de recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário
(fl.16).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer no sentido de que as contas fossem julgadas como não prestadas (fl.18).
Em 27/08/2019, o Partido apresentou a prestação de contas (fls. 35/60).
Publicado o Edital n. 035/2019, decorreu o prazo legal sem impugnação, (fl.65).
Foi emitido Exame Preliminar (fls. 66/67) no qual solicitava-se a apresentação de diversas peças e documentos. As partes foram intimadas
para que complementassem a documentação faltante (fls. 71/72), contudo, transcorreu o prazo sem manifestação do Partido (fl.73).
Veio despacho no sentido de prosseguimento do exame das contas (fl.74).
Foi emitido Exame da prestação de contas e Parecer conclusivo, concluindo pela aprovação das contas, com base no inciso I, parágrafo 1° do
artigo 46, da Resolução TSE n. 23.545/2017 (fls. 75/76).
O Ministério Público Eleitoral (fl. 79/80) manifestou-se pela aprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o Relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO

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

Porto Alegre, Quarta-feira, 05 de Fevereiro de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 16, Página: 23

Segundo se infere, o órgão partidário municipal não recebeu recursos do Fundo Partidário durante o exercício de 2018, tampouco emitiu
recibos de doação, durante o período. Não houve impugnação à declaração apresentada. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela
regularidade, opinando pela aprovação das contas.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido informou como receita anual, valores referentes a exercícios anteriores, de forma que as
contas podem ser consideradas prestadas e aprovadas.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, acolho o parecer ministerial e declaro Aprovadas as contas apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, do município de
Canoas/RS, referente ao exercício 2018, nos termos do art. 46, inciso I, da Resolução nº 23.464/2015 do Tribunal Superior Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Canoas, 27 de janeiro de 2020
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª ZE
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Anexo I
Listagem de Eliminação de Documentos
53 Zona Eleitoral – Sobradinho/RS
Código de
Classificação

Assunto/Documento

Datas-limite*

Observação/Justificativa

Quantidade

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2014

Descarte permitido pela regra R09

1305

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais
(PETEs)

2014

Descarte permitido pela regra R09

1305

6000-7.02

Comunicação de Comissão Provisória de Partido
Político

2012-2013

Descarte permitido pela regra R09

12

6000-7.03

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

2012

Descarte permitido pela regra R21

02

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

2014

Descarte permitido pela regra R09

219

6000-7.01

Comunicação recebida sobre
Falecimentos/Conscrito/Condenação
Criminal/Interdição Civil

2012-2013

Descarte permitido pela regra R04

559

Sobradinho, 08 de janeiro de 2020.
JULIANO MEIRA PILAU
Chefe de Cartório da 53ª ZE
*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

Código de
Classificação

Assunto/Documento

Listagem de Eliminação de Documentos
068ª ZE – Flores da Cunha/RS
Datas-limite*
Observação/Justificativa

6000-7.02

Comunicação de Comissão Provisória de Partido
Político

6000-7.01

Comunicação recebida sobre
Falecimentos/Conscrito/Condenação
Criminal/Interdição Civil

6000-1.02

Documento referente a postagem de
correspondência, material e patrimônio

6000-7.01

Quantidade

2011 a 2014

Descarte permitido pela regra R09

17

2013

Descarte permitido pela regra R04

24

2015 a 2017

Descarte permitido pela regra R12

13

Formulários de cadastro do eleitor para votar
em Trânsito

2014

Descarte permitido pela regra R09

08

6000-7.01

Guia de recolhimento de multa/declaração de
insuficiência econômica

2014

Descarte permitido pela regra R09

220

300-2

Livro “Entrega de Correspondência e Carga de
Processos”

1974 a 2012

Descarte permitido pela regra R04

02

6000-7.01

Protocolos de entrega de títulos eleitorais
(PETEs)

2014

Descarte permitido pela regra R09

995

6000-7.02

Requerimento de cadastramento de senha no
Filiaweb

2014

Descarte permitido pela regra R09

02

6000-7.01

Requerimentos de alistamento eleitoral (RAEs)

2014

Descarte permitido pela regra R09

995

6000-7.01

RJEs, submetidos à análise do juízo e deferidos

2016

Descarte permitido pela regra R12

08

Flores da Cunha/RS, 30/01/2020
João Artur Silva Lima
Chefe de Cartório Substituto
*Datas abrangentes dos documentos propostos para eliminação.

