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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: PET N. 49-23.2018.6.21.0000 PROTOCOLO: 431892018
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: REQUERIMENTO - NÃO VISUALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA DE CANDIDATO NA URNA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - PEDIDO
DE URGÊNCIA
Requerente(s): PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Vistos.
O PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL informa ter recebido reclamações de eleitores no sentido de que a fotografia do candidato Jair Bolsonaro
não está aparecendo nas urnas, indicando a seção 272 da zona 037, de Rio Grande, como um dos locais onde o problema teria sido
constatado.
Notifique-se o juízo da 37ª Zona Eleitoral, para que informe sobre eventuais ocorrências de dificuldades registradas no processo de votação da
referida seção no prazo de três dias.
Após, retornem conclusos.
Publique-se.
Porto Alegre, 07 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PET N. 50-08.2018.6.21.0000 PROTOCOLO: 431882018
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: REQUERIMENTO - NÃO VISUALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA DE CANDIDATO NA URNA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - PEDIDO
DE URGÊNCIA
Requerente(s): PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Vistos.
O PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL informa ter recebido reclamações de eleitores no sentido de que a fotografia do candidato Jair Bolsonaro
não está aparecendo nas urnas, indicando a seção 403 da zona 158, de Porto Alegre, como um dos locais onde o problema teria sido
constatado.
Notifique-se o juízo da 158ª Zona Eleitoral, para que informe sobre eventuais ocorrências de dificuldades registradas no processo de votação
da referida seção no prazo de três dias.
Após, retornem conclusos.
Publique-se.
Porto Alegre, 07 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO 0603298-30.2018.6.21.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603298-30.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL [Conduta Vedada a Agente
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de
Comunicação Social] RELATOR: JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA REPRESENTANTE: POR UM RIO GRANDE JUSTO 13-PT / 65PC do B ADVOGADO: MARCELO GAYARDI RIBEIRO - OAB/RS57139 ADVOGADO: IAN CUNHA ANGELI - OAB/RS86860B ADVOGADO:
EDSON LUIS KOSSMANN - OAB/RS47301 ADVOGADO: OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO - OAB/RS30847 ADVOGADO: MARITANIA
LUCIA DALLAGNOL - OAB/RS25419 REPRESENTADO: RIO GRANDE NO RUMO CERTO 15-MDB / 55-PSD / 40-PSB / 22-PR / 20-PSC /
51-PATRI / 44-PRP / 33-PMN / 36-PTC REPRESENTADO: JOSE IVO SARTORI REPRESENTADO: JOSE PAULO DORNELLES CAIROLI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Vistos, etc.
Cuida-se de representação eleitoral por alegada prática de conduta vedada, ajuizada pela COLIGAÇÃO POR UM RIO GRANDE JUSTO em
face de JOSÉ IVO SARTORI, candidato à reeleição para o cargo de Governador, JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI, candidato a reeleição
para o cargo de Vice-Governador, e a COLIGAÇÃO RIO GRANDE NO RUMO CERTO.
Relata que em 03.10.2018, os representados teriam praticado conduta vedada sob a pretensa intenção de combater Fake News, "lançando
mão da estrutura do Governo, ou seja, da máquina pública, para contrapor opinião proferida em debate eleitoral".
Sustenta que o ato cometido provoca "violenta ruptura na isonomia entre os postulantes do pleito, na medida em que a opinião do candidato é
substituída pela posição do Estado, que goza de fé pública e tem efeito muito superior à força de cada uma das candidaturas".
Entendem desobedecido o art. 77, inc. VI, "b", da Lei n. 9.504/97, pois "transborda dos limites da legislação e proporciona quebra da isonomia
entre os candidatos" o fato do candidato se valer de "sua relação de mando no Governo" para divulgar opinião por meio de sítio de internet
oficial do Poder Público.
Apresentou documentação e requereu, ao que importa de momento: (1) fosse liminarmente determinada a remoção da matéria objeto desta
lide do sítio de internet do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; (2) a procedência do pedido, para aplicar multa e cassar o registro de
candidatura dos representados.
Decido.
Antecipo que, em juízo próprio dos pedidos de concessão de medida liminar, entendo que não há como deferir o pleito.
Isso porque não parece que a manifestação constante na postagem do site oficial do Governo do Rio Grande do Sul venha a caracterizar repito, prima facie - a proibida "publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da administração indireta" a que alude a Lei n. 9.504/97, tanto no art. 77, VI, "b" quanto no art. 73, VI.
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Isso porque os termos da publicação "Governo desmente que venda do Banrisul integra adesão à Recuperação Fiscal" tem contexto para
aquém da seara eleitoral. Parece integrar, em verdade, o mero campo de esclarecimento à sociedade.
Transcrevo a íntegra do comunicado oficial:
"A venda do Banrisul nunca fez parte das negociaçoes para a adesao ao Regime de Recuperaçao Fiscal. Ao contrario, a indicaçao de uma
equipe tecnica para comandar o Banrisul foi a maior demonstraçao de respeito ao banco publico dos gauchos, que nesta gestao teve o melhor
resultado de sua historia: um lucro lquido de R$ 1,05 bilhão, afirma o governador em exercício, José Paulo Cairoli, que comanda as
negociaçoes de adesao ao RRF com a Uniao em Braslia. Para o governador em exerccio, a divulgaçao desse tipo de notcia falsa as vesperas
das eleiçoes e uma "atitude oportunista, que serve apenas para criar um ambiente de instabilidade e prejudicar o processo democratico".
Indícios de esclarecimento de cunho institucional, portanto.
Desse modo, indefiro a tutela liminar requerida.
Siga-se o feito o rito do art. 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Nessa linha, citem-se os representados, com cópia da petição inicial e documentos que a acompanham para, querendo, no prazo de 5 (cinco)
dias, oferecerem defesa.
Porto Alegre, 5 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA
Relator
PROCESSO CLASSE: RE N. 228-83.2017.6.21.0131 PROTOCOLO: 510632017
RELATOR(A): MARILENE BONZANINI
MUNICÍPIO: SAPIRANGA ZONA: 131ª
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA FÍSICA - MULTA
- PROCEDENTE
Recorrente(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido(s): FLAVIO LUIZ FOSS (Adv(s) Ariane Maria Pereira Plangg OAB/RS 43.501)
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifiquei que ainda há documentos aos quais deve ser dado tratamento de "documento sigiloso" .
Dessa forma, determino seja dado aos documentos acostados às fls. 31-41 o tratamento previsto no artigo 7º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.
23.326/2010, observados os seus demais dispositivos quanto ao manuseio e acesso aos documentos em referência.
Após, voltem conclusos.
Em 05 de outubro de 2018.
Desa. MARILENE BONZANINI,
Relatora.
PROCESSO 0603274-02.2018.6.21.0000
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0603274-02.2018.6.21.0000 - Caxias do Sul - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
IMPETRANTE: ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO, ANDRESSA CAMPANHER MARQUES, COMITE DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogados do(a) IMPETRANTE: TANIA REGINA MACIEL ANTUNES RS077901, LUCAS COUTO LAZARI - RS084482 Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS COUTO LAZARI - RS084482
IMPETRADO: JUÍZO DA 136 ZONA ELEITORAL
DECISÃO
Vistos.
ASSIS FLÁVIO DA SILVA MELO, ANDRESSA CAMPANHER MARQUES e PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - Diretório de Caxias do Sul
impetram o presente mandado de segurança, com pedido liminar, contra decisão prolatada pela EXMO. SR. JUIZ ELEITORAL DA 136ª ZONA
ELEITORAL, em razão da apreensão de material de campanha no qual consta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como apoiador da
campanha, e não como candidato à Presidência da República.
Sustentam que tanto o TSE quando o TRE possuem decisões no sentido de autorizar a propaganda contendo a indicação de Lula como mero
apoiador da candidatura de Haddad.
Requerem seja concedida medida liminar, para determinar a devolução do material ilicitamente recolhido. Ao fim, pede a concessão da
segurança, confirmando-se a liminar.
É o relatório.
Passo a decidir.
Preliminarmente, cumpre reconhecer a ilegitimidade ativa do Partido Comunista do Brasil de Caxias do Sul para integrar a lide, pois o presente
mandamus impugna ato de autoridade praticado em meio às eleições gerais, para o qual estão legitimados a atuar somente os diretórios
regionais das agremiações, como se extrai do art. 11, parágrafo único, da Lei n. 9.096/95.
Dessa forma, extingo o feito sem julgamento do mérito em relação ao diretório municipal do Partido Comunista do Brasil, com fundamento no
art. 485, VI, do CPC.
No mérito, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato da apontada autoridade coatora, que, no exercício do poder de polícia no
Município de Caxias do Zul, determinou o recolhimento de todo o material de campanha "vinculando a figura do ex-presidente Lula ao cargo de
Presidente", e apreendeu também propagandas na qual Lula consta como apoiador de Haddad, e não como o candidato ao cargo público.
Entendo presentes os requisitos para a concessão do provimento liminar.
Verifica-se a plausibilidade do direito na medida em que a menção de Lula como apoiador de campanha não se confunde com a sua
vinculação ao cargo de presidente.
A partir do indeferimento do pedido de registro de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva pelo TSE, ocorrido em 31.8.2018, e após a
substituição do candidato por Fernando Haddad, a divulgação de seu nome como candidato à presidência foi vedada pelo egrégio Tribunal
Superior Eleitoral. Nesse sentido, cite-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso na data de 10 de setembro de 2018 na
PET 0601140-84:
Como ressaltado na decisão proferida ontem (ID 329217), a Coligação "O Povo Feliz de Novo" está ciente, desde a sessão de 31.08.2018,
encerrada em 01.09.2018, de que é vedada a prática de atos de campanha pelo ex-candidato com registro indeferido, em especial a
veiculação de propaganda eleitoral relativa à campanha presidencial no rádio e na televisão. Dessa forma, não há mais espaço para que a
Coligação apresente novas justificativas de impossibilidade de substituição do material de propaganda.
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5. Diante do exposto, reitero a determinação no sentido de que a Coligação "O Povo Feliz de Novo" e Luiz Inácio Lula da Silva se abstenham,
em qualquer meio ou peça de propaganda eleitoral, de (i) apresentar Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo de Presidente da
República e (ii) apoiá-lo na condição de candidato, devendo a Coligação adotar todas as providências necessárias ao cumprimento desta
decisão. Em caso de novo descumprimento, conforme explicitado na decisão (ID 329217), cabe a suspensão da propaganda eleitoral da
coligação, no rádio e na televisão, a ser efetivada pelos juízes auxiliares da propaganda eleitoral.
A vedação, entretanto, limita-se à indicação de Lula como o candidato à Presidência, sendo permitida a menção ao seu nome como mero
apoiador da campanha de Fernando Haddad.
Nesse sentido se posicionou o Pleno do Tribunal Superior Eleitoral, na data de 26 de setembro, ao realizar o julgamento conjunto das
Representações 060120834, 060124731 e 060126989.
O acórdão ainda está pendente de redação pelo Ministro Luiz Edson Fachin, mas notícia divulgada no sítio do TSE bem explica o objeto e a
conclusão da decisão:
Por maioria de votos, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que o candidato à Presidência da República pelo Partido dos
Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, poderá usar o nome de Lula como apoiador em sua campanha. O julgamento ocorreu na sessão desta
quarta-feira (26) e foi motivado por representações movidas pelo candidato adversário Jair Bolsonaro e pelo Partido Novo.
O voto que conduziu o resultado do julgamento foi do ministro Edson Fachin, que destacou o fato de não haver, na legislação eleitoral,
nenhuma referência ou proibição ao nome de apoiadores.
Nas ações, o argumento era de que o nome de Lula ocupava um espaço maior do que o nome da vice-candidata do PT, Manuela D'avila, se
igualando ao tamanho do nome do próprio candidato.
De acordo com o ministro Fachin, a letra da lei prevê expressamente que na propaganda dos candidatos a cargo majoritários deverão também
constar os nomes dos candidatos a vice ou suplentes - no caso de senador - de modo claro e legível não inferior a 30% do nome do titular. No
entanto, não há legislação que disponha sobre participação ou disposição do apoiador na campanha. "Eu tenho uma dificuldade lógica de
adequar um fato a uma norma que se reconhece que não existe", completou o ministro.
Na mesma linha, decisão monocrática proferida pelo Ministro Sérgio Banhos em 28 de setembro, considerou que:
(...) conforme sedimentado pelo Plenário deste Tribunal Superior em 26.9.2018, inexiste irregularidade quanto à inscrição do nome de Lula em
logotipo, porquanto, consoante assentado àquela ocasião, não há normatização legal a regrar o tamanho dos nomes dos apoiadores em
relação aos candidatos. (RP 0601312-26)
Assim, havendo decisão plenária do egrégio Tribunal Superior Eleitoral pela licitude do apoiamento de Lula no material de campanha do
Partido dos Trabalhadores, vislumbra-se, em um juízo perfunctório, próprio das medidas liminares, o direito invocado pelos impetrantes.
A urgência requerida pela medida está caracterizada pela proximidade do pleito, sendo inviável aguardar-se o julgamento final do presente
mandamus, sob pena de tornar-se inútil o provimento jurisdicional pretendido para a parte.
DIANTE DO EXPOSTO, preliminarmente, extingo o feito sem julgamento do mérito em relação ao diretório municipal do PCdoB, e, no mérito,
defiro a liminar pleiteada, e determino à apontada autoridade coatora a devolução do material de campanha apreendido onde conste a menção
de Lula como apoiador, a exemplo da expressão "Haddad é Lula".
Notifique-se a apontada autoridade coatora para o cumprimento da ordem e preste as informações que entender cabíveis no prazo legal (art.
7°, inc. I, da Lei n. 12.016/09)
Após o prazo para informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral (art. 12 da Lei n. 12.016/09), retornando conclusos.
Comunique-se e publique-se.
Porto Alegre, 4 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral GERSON FISCHMANN
Relator
PROCESSO 0600415-13.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600415-13.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: LUCIANO ANDRE LOSEKANN
REQUERENTE: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC INTERESSADO: LUIZ CARLOS MACHADO, KATIA VALDIRENE SILVA DE CAMARGO
SPEROTTO, ROGER ANDRE FIGUEIREDO DA SILVA, CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS, JONES UMBERTO SOARES SPEROTTO,
LUIZ CARLOS COELHO PRATES, OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO, GILBERT DA SILVA MUNHOZ
Advogados do(a) REQUERENTE: JANAINA DA ROSA - RS096748, FATIMA CRISTINA MACHADO - RS44358, ODILA CAPITANI DA SILVA RS18544 Advogados do(a) INTERESSADO: JANAINA DA ROSA - RS096748, FATIMA CRISTINA MACHADO - RS44358, ODILA CAPITANI
DA SILVA - RS18544 Advogados do(a) INTERESSADO: ODILA CAPITANI DA SILVA - RS18544, FATIMA CRISTINA MACHADO - RS44358,
JANAINA DA ROSA - RS096748
Vistos.
Acolho o sugerido pela SCI no parecer ID 126807, e determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis para que complementem a
documentação no prazo de até vinte dias.
Juntada a resposta, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à SCI para o prosseguimento do exame.
Porto Alegre, 5 de setembro de 2018.
Des. Eleitoral LUCIANO ANDRE LOSEKANN
Relator.
PROCESSO 0603182-24.2018.6.21.0000
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0603182-24.2018.6.21.0000 - Pelotas - RIO GRANDE DO SUL
[Abuso - De Poder Político/Autoridade, Ação de Investigação Judicial Eleitoral]
RELATOR: MARILENE BONZANINI
AUTOR: POR UM RIO GRANDE JUSTO 13-PT / 65-PC do B
ADVOGADO: MAICON DUARTE KUHN - OAB/RS111478
ADVOGADO: MARCELO GAYARDI RIBEIRO - OAB/RS57139
ADVOGADO: IAN CUNHA ANGELI - OAB/RS86860B
ADVOGADO: EDSON LUIS KOSSMANN - OAB/RS47301
ADVOGADO: OLDEMAR JOSE MENEGHINI BUENO - OAB/RS30847
ADVOGADO: MARITANIA LUCIA DALLAGNOL - OAB/RS25419
RÉU: RIO GRANDE DA GENTE 45-PSDB / 14-PTB / 10-PRB / 23-PPS / 31-PHS / 18-REDE / 11-PP
ADVOGADO: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB/RS104318
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ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - OAB/RS48799
ADVOGADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - OAB/RS51723
RÉU: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
ADVOGADO: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB/RS104318
ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - OAB/RS48799
ADVOGADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - OAB/RS51723
RÉU: RANOLFO VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB/RS104318
ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - OAB/RS48799
ADVOGADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - OAB/RS51723
RÉU: PAULA SCHILD MASCARENHAS
ADVOGADO: JOSE LUIS MARASCO CAVALHEIRO LEITE - OAB/RS5889
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRO INTERESSADO: ELEICAO 2018 JAIRO JORGE DA SILVA GOVERNADOR
Vistos.
Ouvidas as testemunhas arroladas pelos investigados (IDs 156914-156943) e inexistindo outras diligências a serem determinadas, dou por
encerrada a instrução probatória.
Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo comum de 02 (dois) dias (art. 22, inc. X, da LC n. 64/90 e art. 30 da Res.
TSE n. 23.547/17).
Após, dê-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 7 de outubro de 2018.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI
Relatora.
PROCESSO 0603300-97.2018.6.21.0000
HABEAS CORPUS (307) - Processo nº 0603300-97.2018.6.21.0000 - Sete de Setembro - RIO GRANDE DO SUL
[Habeas Corpus - Preventivo]
RELATOR: JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
IMPETRANTE: BRUNA REIDEL - OABRS 94615
PACIENTE: NELSON ANDRZEJEWSKI
IMPETRANTE: ANAIRA COUTINHO - OABRS 92197
PACIENTE: NELSON ANDRZEJEWSKI
IMPETRANTE: MICHELI KACZAN DA MOTTA KLEYN - OABRS 85824
PACIENTE: NELSON ANDRZEJEWSKI
IMPETRADO: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Vistos, etc.
MICHELI KACSAN DA MOTTA KLEYN, ANAIRA COUTINHO e BRUNA REIDEL impetram habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
NELSON ANDRZEJEWSKI, contra decisão do JUÍZO DA 96a ZONA ELEITORAL que arbitrariamente indeferiu a disponibilização do aparelho
de gravação (elemento probatório) para análise completa pelo assistente técnico da defesa, bem como negou a oitiva deste em juízo.
Sustentam que as decisões proferidas em 04/09/2018 e 28/09/2018 devem ser consideradas nulas, a fim de permitir ao paciente e ao
assistente técnico acesso ao elemento probatório utilizado para realizar a captação ambiental pela Sra. Méri Terezinha da Silva, ou,
alternativamente, a suspensão do trâmite da AP n. 623-20.2016.6.21.0096 até o final julgamento da ação mandamental.
É o relatório.
Decido.
O exame dos autos evidencia que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral como incurso nas sanções dos arts. 299 e 301 do
Código Eleitoral.
A defesa pugnou a disponibilização do aparelho de gravação e a oitiva do assistente técnico para elaboração completa de seu parecer,
providência indeferida pela autoridade coatora conforme decisão cujo teor transcrevo:
Vistos.
1 - Requer a defesa de Nelson Andrzejewski a disponibilização de gravador para exame por assistente técnico.
Quando da determinação da prova pericial (fl.585), a defesa foi intimada para que apresentasse quesitos, oportunidade em que deveria ter
indicado assistente técnico e, caso entendesse haver algum problema quanto à qualificação dos peritos, alegá-lo, tudo por força do disposto
nos parágrafos do art. 159 do CPP, porém apenas os quesitos foram apresentados (fls.607/609).
O laudo pericial foi apresentado e a defesa intimada para conhecimento (fl. 679), tendo apresentado quesitos complementares (fls. 682/683),
os quais foram devidamente respondidos pelos experts (fls.687/692).
As partes foram intimadas do laudo pericial complementar (fl. 694/697), nada tendo sido requerido ou alegado pela defesa.
As testemunhas de acusação foram ouvidas (fls.758/760).
Então, em agosto deste ano de 2018, quatro meses após a intimação da defesa sobre a juntada do laudo pericial complementar, com base em
fatos conhecidos desde o Inquérito Policial e que, portanto, estão contidos nos autos desde o início da ação, quais sejam, o uso de gravador
que não pertencia a Polícia para a coleta dos diálogos entre a testemunha Méri e o réu, bem como que o aparelho não foi entregue
imediatamente após o encerramento da gravação à Autoridade Policial.
Assim sendo, não apenas houve a preclusão do momento para que a defesa requeresse a admissão de assistente técnico, como os fatos que
sustentam o pedido não são fatos novos e, inclusive, fizeram parte dos quesitos respondidos pelos peritos, pois a autenticidade dos áudios e a
possibilidade de sua manipulação foram o motivo da realização da prova pericial.
O trabalho dos peritos foi correto e qualificado, esclarecendo as dúvidas existentes acerca do aparelho e da gravação realizada, tudo dentro
daquilo que a técnica permite. De mesmo modo, foram apontadas as circunstâncias que não podiam ser suficientemente desveladas com o
material existente.
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Desta forma, entendo que a produção da prova pericial seguiu as formalidades legais, tendo sido permitida a ampla defesa e o contraditório,
com o esclarecimento de todos os questionamentos apresentados pela defesa, que se mostrou satisfeita quando da intimação para
conhecimento das respostas dos experts, não se mostrando necessário e adequado que o trâmite processual regrida.
Isso posto, indefiro o pedido de fl. 971, item "a" .
2- Em continuação, designo audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pelo réu Amauri, para o dia 28/09/2018, às 14:00h, a
realizar-se no Foro da Comarca de Cerro Largo, na sala de audiências da 1ª Vara Judicial.
Notifiquem-se, os réus, pessoalmente, para interrogatório, alertando-se que as testemunhas deverão comparecer à solenidade por iniciativa
das partes.
Cerro Largo, 04 de setembro de 2018.
Márcio Moreira Paranhos Dias,
Juiz Eleitoral da 096ª ZE. (grifo nosso)
Após a referida decisão, o pedido foi reiterado e novamente indeferido.
Como se vê, a impetração dirige-se contra ato judicial que supostamente implicaria cerceamento da defesa. Vício dessa espécie, se existente,
pode ser bem resolvido, no caso de condenação, em recurso da defesa contra o édito condenatório, não sendo absolutamente necessário
precipitar a resolução da questão por meio de habeas corpus, ação constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção.
Além disso, ao fundamentar a decisão atacada, o magistrado ponderou que a defesa do paciente, apenas após 4 meses da juntada do laudo
pericial complementar, formulou o pedido de admissão do assistente técnico, fundamentando o pedido em fatos conhecidos desde o inquérito
policial. Aliás, a própria autenticidade dos áudios e a possibilidade de manipulação é o objeto da prova pericial.
Ao que tudo indica, a irresignação do paciente diz com as conclusões do laudo e não em nulidade ou cerceamento de defesa.
Não se verificando ilegalidade ou arbitrariedade no indeferimento do pedido, tenho que deve ser priorizada a avaliação do juízo de primeiro
grau, por seu contato imediato com o conjunto probatório, mormente em face da cognição sumária ínsita ao habeas corpus.
Nessas circunstâncias, não vislumbro situação de urgência ou elevada plausibilidade jurídica na pretensão dos impetrantes, a ensejar a
concessão da liminar.
Com esses fundamentos, indefiro a liminar.
Comunique-se ao juízo da respectiva zona eleitoral, solicitando informações, e, após, à Procuradoria Regional Eleitoral, para manifestação, nos
prazos legais.
Cumpra-se.
Publique-se.
Porto Alegre, 06 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral JOAO BATISTA PINTO SILVEIRA
Relator
PROCESSO 0603296-60.2018.6.21.0000
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0603296-60.2018.6.21.0000 - Rio Grande - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
IMPETRANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE RIO GRANDE
Advogados do(a) IMPETRANTE: RAFAEL TREMPER LEONETTI - RS50094, MARIANA LANNES LINDENMEYER - RS102723, ALINE DA
SILVA MACHADO - RS107415
IMPETRADO: JUÍZO DA 037 ZONA ELEITORAL
DECISÃO
Vistos.
O PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE, impetra MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido
liminar, contra ato do Juiz da 37ª Zona Eleitoral.
O writ pretende suspender decisão que determinou a imediata retirada de bandeiras de propaganda eleitoral do referido partido, dispostas na
Avenida Presidente Vargas, em Rio Grande, conforme ID 156597.
Em resumo, o partido impetrante entende ilegal a decisão proferida, uma vez que "o meio de propaganda empregado está em total
consonância com a lei eleitoral".
Relata ter encaminhado pedido de reconsideração, oportunidade na qual o Juízo impetrado manteve a decisão. Traz caso de situação que
entende congênere, na qual a propaganda teria sido considerada regular.
Entende possuir direito líquido e certo. Requer seja "concedida medida liminar inaudita altera pars para que de imediato seja suspendida a
eficácia da decisão proferida pelo juízo de Rio Grande - ato coator, sendo autorizado o uso do meio de propaganda eleitoral empregado, com a
colocação de bandeiras ao longo de vias públicas na forma do Art. 37, §§6º e 7º da Lei nº 9.504 e Art. 14, §§ 4º e 5º da Resolução n.
23.551/17, conforme fatos e fundamentos".
Ao final, requer que o pedido seja julgado totalmente procedente, concedendo-se em caráter definitivo a segurança requerida, reconhecendose ao afinal, o direito do IMPETRANTE, sob pena de aplicação de multa por descumprimento".
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registro o cabimento hipotético de mandado de segurança com espeque no art. 19 da Resolução TSE n. 23.478/2016, o qual
preconiza a irrecorribilidade das decisões interlocutórias (ou sem caráter definitivo) proferidas nos feitos eleitorais, conforme já asseverado, em
outras oportunidades, por esta Corte Regional.
No caso em tela, o impetrante se insurge contra a decisão da autoridade apontada como coatora, a qual friso o trecho que segue, tal como
realizado pelo impetrante:
[...]
"Considerando que as bandeiras estão dispostas em via pública, determino a imediata retirada de todas as que se acharem dispostas na Av.
Presidente Vargas. Intime-se a representante legal do diretório nesta Comarca. "
No caso, não verifico a presença de elementos mínimos para concessão liminar, pois não há direito líquido e certo a amparar o impetrante.
Explico.
O juízo preliminar da autoridade tida como coatora - Juíza da 37ª ZE, entendeu que a disposição de bandeiras do partido impetrante, no
canteiro central da Avenida Presidente Vargas, na cidade de Rio Grande - RS, procedeu de forma irregular.
É certo, por um lado, que há permissivo de utilização de bandeiras em via pública.
Há, todavia, uma ressalva expressa: desde que "não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos" - art. 37, § 6º, da Lei n.
9.504/97.
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Apenas tal circunstância retiraria qualquer argumento de direito líquido e certo de parte da agremiação impetrante: a imagem constante no doc.
ID 156597 demonstra a presença massiva de bandeiras no canteiro central da avenida, sendo absolutamente razoável concluir que elas
estariam a atrapalhar o trânsito de pessoas e veículos - apenas a título de exemplo.
Daí, esvazia-se também a alegação de julgamento de "caso análogo" de propaganda eleitoral por esta Corte - na Representação nº 060323420.2018.6.21.0000, discutiu-se a legalidade de 1 (uma) bandeira, colocada ao longo de via pública.
Repito: lá, discutiu-se a afixação de um único artefato, caso que não pode ser entendido como paradigmático à situação sob análise. Para que
se tenha noção, na imagem constante no doc. ID 156597 é possível contar 8 (oito) bandeiras, de baixa altura em relação ao chão, e dispostas,
aproximadamente, a 6 (seis) ou 7 (sete) metros uma da outra.
De qualquer modo e se somando às circunstâncias acima expostas, impõe ressalvar que o ponto controverso do presente mandamus ainda se
deu em sede liminar, sendo possível contra ele se insurgir em eventual recurso.
Na espécie, portanto, não vislumbro, no ato do magistrado, ilegalidade manifesta ou teratologia a determinar a sustação da decisão. Daí,
sendo o mandado de segurança remédio constitucional contra atos ilegais atentatórios a direito líquido e certo do impetrante, não verificando
sua presença, é de ser rejeitada a inicial.
DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, pois ausentes os pressupostos para a
impetração do mandado de segurança.
Em 05 de outubro de 2018.
Des. Eleitoral EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY
Relator
PROCESSO 0603168-40.2018.6.21.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603168-40.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
[Conduta Vedada a Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público]
RELATOR: MARILENE BONZANINI
REPRESENTANTE: ELEICAO 2018 JAIRO JORGE DA SILVA GOVERNADOR
ADVOGADO: FRANCIELI DE CAMPOS - OAB/RS75275
ADVOGADO: CARLA HARZHEIM MACEDO - OAB/RS79717
ADVOGADO: ELAINE HARZHEIM MACEDO - OAB/RS7249
ADVOGADO: ROGER FISCHER - OAB/RS93914
REPRESENTADO: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - OAB/RS48799
ADVOGADO: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB/RS104318
ADVOGADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - OAB/RS51723
REPRESENTADO: RANOLFO VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - OAB/RS48799
ADVOGADO: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB/RS104318
ADVOGADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - OAB/RS51723
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO RIO GRANDE DA GENTE
ADVOGADO: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB/RS104318
ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - OAB/RS48799
ADVOGADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - OAB/RS51723
REPRESENTADO: PAULA SCHILD MASCARENHAS
ADVOGADO: JOSE LUIS MARASCO CAVALHEIRO LEITE - OAB/RS5889
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Vistos.
Ouvidas as testemunhas arroladas pelos investigados (IDs 156945-156951) e inexistindo outras diligências a serem determinadas, dou por
encerrada a instrução probatória.
Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo comum de 02 (dois) dias (art. 22, inc. X, da LC n. 64/90 e art. 30 da Res.
TSE n. 23.547/17).
Após, dê-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 7 de outubro de 2018.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI
Relatora.
PROCESSO 0603174-47.2018.6.21.0000
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0603174-47.2018.6.21.0000 -Porto Alegre- RIO GRANDE DO SUL
[Abuso - De Poder Político/Autoridade, Ação de Investigação Judicial Eleitoral]
RELATOR: MARILENE BONZANINI
AUTOR: ELEICAO 2018 JAIRO JORGE DA SILVA GOVERNADOR
ADVOGADO: FRANCIELI DE CAMPOS - OAB/RS75275
ADVOGADO: CARLA HARZHEIM MACEDO - OAB/RS79717
ADVOGADO: ELAINE HARZHEIM MACEDO - OAB/RS7249
ADVOGADO: ROGER FISCHER - OAB/RS93914
RÉU: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE
ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - OAB/RS48799
ADVOGADO: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB/RS104318
ADVOGADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - OAB/RS51723
RÉU: RANOLFO VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - OAB/RS48799
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ADVOGADO: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB/RS104318
ADVOGADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - OAB/RS51723
RÉU: COLIGAÇÃO RIO GRANDE DA GENTE
ADVOGADO: EVERSON ALVES DOS SANTOS - OAB/RS104318
ADVOGADO: FRANCISCO TIAGO DUARTE STOCKINGER - OAB/RS48799
ADVOGADO: CAETANO CUERVO LO PUMO - OAB/RS51723
RÉU: RAMIRO STALLBAUM ROSARIO
ADVOGADO: THIAGO OBERDAN DE GOES - OAB/RS94660
RÉU: ELAINE FATIMA BARBOSA DEBONI
ADVOGADO: GABRIELLA BARBOZA SOARES - OAB/RS106075
ADVOGADO: ADRIANO DA ROSA - OAB/RS103336
ADVOGADO: LENNON ETCHEGARAY SILVA - OAB/RS93737
ADVOGADO: LUIS AFONSO FRIPP - OAB/RS83158
ADVOGADO: MICHELE AMABILE ZORZI MOZZATO - OAB/RS68549
ADVOGADO: ABEL VINICIUS JUNG FILICIANI - OAB/RS56403
ADVOGADO: STELLA TORRESAN GRAEFF - OAB/RS45971
ADVOGADO: MARIO ABILIO JAEGER NETO - OAB/RS34048
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Vistos.
As preliminares de ilegitimidade passiva para a causa aduzidas pelos investigados RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO (ID 155017) e ELAINE
FÁTIMA BARBOSA DEBONI (ID 156632) serão apreciadas por ocasião da decisão final.
Intime-se o autor para se manifestar em 02 (dois) dias, querendo, sobre os documentos juntados pela investigada ELAINE FÁTIMA BARBOSA
DEBONI em sua defesa (ID 156632).
Após, voltem os autos conclusos.
Diligências legais.
Porto Alegre, 7 de outubro de 2018.
Desa. Eleitoral MARILENE BONZANINI
Relatora.

Pautas
PAUTA N. 190/2018
*REPUBLICAÇÃO – MUDANÇA DE HORÁRIO PARA ÀS 17 h - MANTÊM-SE OS PROCESSOS DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 10.10.2018 (quarta-feira, às 17:00 horas):
Relatora: Marilene Bonzanini 1)Proc. Classe RE N. 1349 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Exercício 2016 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Estrela. Recorrente(s): Partido da Social Democracia Brasileira PSDB de Estrela (Adv(s) Fabio Andre Gisch-OAB OAB/RS 71.942 e Guilherme Gewehr-OAB OAB/RS 54.048). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Luciano André Losekann 2)Proc. Classe RE N. 20574 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Candidato - Cargo - Vereador
- Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Arroio do Padre. Recorrente(s): Ilgo Beiersdorf (Adv(s) Ademar Fernandes de Ornel-OAB
OAB/RS 18.081, Aline Lourenço de Ornel-OAB OAB/RS 79.927 e Antônio Renato Ayres Paradeda Júnior-OAB OAB/RS 57.458). Recorrido(s):
Justiça Eleitoral.
Relator: Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes 3)Proc. Classe RE N. 11673 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Candidato Cargo - Prefeito - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Viamão. Recorrente(s): Jorge Luiz Prates Chiden (Adv(s) Jorge Luiz
Prates Chiden-OAB OAB/RS 16.695). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 4)Proc. Classe RE N. 1134 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de
Exercício Financeiro - Exercício 2015 - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: D/C. Recorrente(s): Partido Socialista
Brasileiro - PSB de Porto Alegre (Adv(s) Luciano Manini Neumann-OAB OAB/RS 82.374 e Vanir de Mattos-OAB OAB/RS 32.692).
Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: João Batista Pinto Silveira 5)Proc. Classe RE N. 19615 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Candidato - Cargo Vereador - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Arroio do Padre. Recorrente(s): Ilvo Buchweitz (Adv(s) Ademar Fernandes de
Ornel-OAB OAB/RS 18.081, Aline Lourenço de Ornel-OAB OAB/RS 79.927 e Antônio Renato Ayres Paradeda Júnior-OAB OAB/RS 57.458).
Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Gerson Fischmann 6)Proc. Classe PC N. 5416 - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido Político - Órgão de
Direção Regional - Exercício 2015. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido Socialismo e Liberdade - PSOL e Israel Pinto Dornelles Dutra
(Adv(s) Gustavo Morgental Soares-OAB OAB/RS 71.228 e Rafael Morgental Soares-OAB OAB/RS 105.182), Pedro Luiz Fagundes Ruas e
Etevaldo Souza Teixeira.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 08.10.2018. (a) Antônio Augusto Portinho da Cunha Diretor-Geral.
PAUTA N. 195/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será também julgado o seguinte processo:
Sessão de 11.10.2018 (quinta-feira, às 10:00 horas):
Relator: Gerson Fischmann 1) Embargos de Declaração Proc. Classe RE N. 59902 - Recurso Eleitoral - Representação - Abuso - de Poder
Econômico - Captação Ilícita de Sufrágio - Pedido de Cassação de Registro - Pedido de Declaração de Inelegibilidade - Pedido de Aplicação
de Multa - Parcialmente Procedente - Cassação de Registro - Multa. Procedência: D/C. Embargante(s): Coligação Gente Como a Gente
Trabalhando Para Todos (PMDB - DEM - PDT - PCdoB) (Adv(s) Évelin de Araujo Clímaco-OAB OAB/RS 97.371, Leonardo Piva-OAB OAB/RS
63.696 e Moisés Leite-OAB OAB/RS 51.017). Embargado(s): Coligação Juntos Sempre Ibiraiaras Pra Frente (PTB - PP - PT - PSDB), Daniela
Xavier, Douglas Rossoni e Eliziano Migliavacca (Adv(s) Alexsandro Cardias Dal'Molin-OAB OAB/RS 73.164, Henrique Garbin-OAB OAB/RS
81.370 e Rodrigo André Radin-OAB OAB/RS 57.639).
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Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 08.10.2018. (a) Antônio Augusto Portinho da Cunha Diretor-Geral.

Edital
EDITAL N. 88/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que foram julgados na sessão de 05.10.2018 os seguintes processos:
Relator: Luciano André Losekann 1) Proc. Classe RE N. 3064 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Exercício 2016 - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Capão Bonito do Sul. Recorrente(s): Partido
Democrático Trabalhista - PDT de Capão Bonito do Sul (Adv(s) Jean Carlos Menegaz Bitencourt-OAB OAB/RS 57.418). Recorrido(s): Justiça
Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o período de suspensão do repasse de quotas
do Fundo Partidário para dois meses, mantidas a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento do valor irregular ao Tesouro
Nacional.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2016. RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES DE FONTE VEDADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PERMITIDA A CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS. INAPLICABILIDADE AO
CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE IRREGULARIDADE
DA DOAÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. 1. Prefacial afastada. A Lei n. 13.488/17, publicada em 06.10.17, alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9.096/95 - Lei dos
Partidos Políticos -, excluindo a vedação de doação feita por pessoa física que exerça função ou cargo público demissível ad nutum, desde
que filiada ao partido beneficiário. Inaplicabilidade ao caso concreto. Incidência da legislação vigente à época dos fatos, em atenção aos
princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica. 2. Mérito. Constituem recursos oriundos de fontes vedadas as doações
a partidos políticos realizadas por titulares de cargos demissíveis ¿ad nutum¿ da administração direta ou indireta que detenham condição de
autoridade, vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia. Na espécie, evidenciado o recebimento de recursos provenientes do
cargo de Gerente Municipal de Convênios. Cargo que, por deter a condição de liderança, de chefia e direção, enquadra-se no conceito de
autoridade, sendo ilegítima a contribuição. Irregularidade que atinge 46,79% das receitas do partido. 3. Penalidades. Mantida, assim, a
desaprovação das contas e o recolhimento do valor indevido ao Tesouro Nacional. Redução, entretanto, do prazo de suspensão do repasse de
quotas do Fundo Partidário para dois meses. Provimento parcial.
Relator: Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes 2) Proc. Classe RE N. 960 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de
Exercício Financeiro - Exercício 2015 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Toropi. Recorrente(s): Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB de Toropi (Adv(s) Paulo Roberto Taschetto-OAB OAB/RS 78.729). Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por
unanimidade, afastada a preliminar, negaram provimento ao recurso.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. NÃO ACOLHIDO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO. EXTINÇÃO DA ADI SOBRE A MATÉRIA POR PERDA DO OBJETO. MÉRITO. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE
AUTORIDADES. FONTE VEDADA. CARGOS DEMISSÍVEIS AD NUTUM¿. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO. 1. Preliminar afastada. Prejudicado o pedido de suspensão do processo até o julgamento da ADI
n. 5.494, uma vez que já julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda de objeto, pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Mérito. Recursos
provenientes de agentes públicos que detinham ascendência hierárquica sobre outros servidores, pois ocupavam cargos em comissão de
diretoria, chefia, supervisão, inclusive o de Subprefeito. Irregularidade grave a ensejar a desaprovação das contas. 3. Sancionamento. O
montante recebido de fontes vedadas representa aproximadamente 23,90% dos recursos arrecadados durante todo o exercício de 2015.
Mantida a determinação de recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional, bem como o período de suspensão do repasse das quotas do
Fundo Partidário pelo prazo de três meses. Provimento negado.
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 3) Proc. Classe RC N. 951 - Recurso Criminal - Ação Penal - Crime Eleitoral - Desobediência a
Ordens Ou a Instruções da Justiça Eleitoral - Parcialmente Procedente - Pedido de Absolvição Criminal. Procedência: Bento Gonçalves.
Recorrente(s): Everton Rodrigues da Silva (Adv(s) Matheus Barbosa-OAB OAB/RS 96.890). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral. Decisão:
“Por unanimidade, deram provimento ao recurso, para absolver o acusado, com base no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.”.
Ementa: RECURSO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALTA DE REPASSE DO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA MESÁRIOS. AUSENTE ORDEM JUDICIAL DIRETA E INDIVIDUALIZADA. FATO ATÍPICO. REFORMA DA
SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. Falta de repasse, na qualidade de Presidente de Mesa Receptora, dos valores relativos ao
auxílio-alimentação aos demais mesários componentes da mesa. Condenação em primeiro grau como incurso nas sanções do art. 347 do
Código Eleitoral. O crime de desobediência eleitoral exige, para sua configuração, o descumprimento de ordem judicial direta e individualizada.
Situação não vislumbrada nos autos. Inexistência de determinação judicial específica descumprida. Ausente ordem do repasse subscrita pelo
Juiz Eleitoral. Fato criminalmente atípico. Reforma da sentença para absolver o recorrente. Provimento.
Relator: Eduardo Augusto Dias Bainy 4) Proc. Classe RE N. 964 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de
Partido Político - Exercício 2015 - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: D/C. Recorrente(s): Democratas - DEM de Porto Alegre
(Adv(s) Antônio Augusto Mayer dos Santos-OAB OAB/RS 38.343 e Leonardo Machado Fontoura-OAB OAB/RS 31.399). Recorrido(s): Justiça
Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, superadas as preliminares, deram parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir para três meses o
período de suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário, mantendo a sentença quanto ao juízo de desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento da quantia de R$ 38.260,00 ao Tesouro Nacional.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO.
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. INDEFERIDO O PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE FONTES VEDADAS. OCUPANTES DE CARGOS DE CHEFIA E DIREÇÃO. ART. 31, INC. II, DA LEI N. 9.096/95. REDUÇÃO DO
PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANTIDO O RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL. 1. Preliminares. 1.1. Atribuição de efeito suspensivo. O art. 62, inc. I, da Resolução TSE n. 23.432/14 prevê a
aplicação de sanções apenas após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas. Pedido não conhecido. 1.2. Rejeitada a alegada
nulidade da sentença. Não conhecimento, pelo Juízo de primeiro grau, do pedido de juntada de leis e regulamentos que disciplinam os cargos
em análise. Perda do objeto, tendo em vista que a própria parte já materializara o objeto do pedido nos autos, evitando-se a repetição de prova
anteriormente deferida e produzida.1.3. Indeferido pedido de dilação probatória. Nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil, a parte
que alegar direito municipal deverá provar-lhe o teor apenas se assim o determinar o julgador. Suficiente a simples invocação das normas em
suas manifestações, diante da presunção de seu conhecimento pelo juiz. 2. Mérito. 2.1. Configuram recursos de fontes vedadas as doações a
partidos políticos advindas de titulares de cargos demissíveis "ad nutum" da administração direta ou indireta que tenham a condição de
autoridades, vale dizer, que desempenhem função de direção ou chefia. Na espécie, a agremiação partidária recebeu recursos oriundos de
fontes vedadas, por meio das doações realizadas por apoiadores ocupantes de diversos cargos públicos da Administração Pública Municipal,
além de detentores de mandatos eletivos de vereadores e deputado estadual. Caracterizado o ingresso de recursos de origem proibida pela
norma regente. 2.2. As alterações introduzidas pela Lei n. 13.488/17 no texto da Lei dos Partidos Políticos, para o fim de considerar legítima a
contribuição realizada por filiados, ainda que investidos em cargos públicos com o poder de autoridade, não se aplicam de forma retroativa.
Nesse sentido, esta Corte fixou entendimento pela incidência da legislação vigente à época da prestação de contas. 2.3. À luz do art. 14, § 1º,
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da Resolução TSE n. 23.432/14, o valor proveniente de fonte vedada deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Na hipótese, as irregularidades
alcançam 46% das receitas obtidas pelo partido. Admitida a adequação da pena de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo
Partidário para três meses. Provimento parcial.
Relator: João Batista Pinto Silveira 5) Proc. Classe RE N. 2015 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Exercício 2016 - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Marau. Recorrente(s): Partido Democrático
Trabalhista - PDT de Marau e Lucivandro Scortegagna (Adv(s) Luciano Rodegheri-OAB OAB/RS 54.223). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Decisão: “Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da multa para 10% sobre a quantia irregular, totalizando
o valor de R$ 3.994,91 a ser recolhido ao Tesouro Nacional, e readequar o período de suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo
Partidário para seis meses, bem como afastar o sancionamento do Fundo Partidário em relação aos recursos de origem não identificada.”.
Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO.
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ADVINDAS DE FONTE VEDADA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
IMPOSSIBILIDADE DE OBEDIÊNCIA AO ESTATUTO PARTIDÁRIO, EM DETRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. REDUÇÃO DA MULTA SOBRE O VALOR IRREGULAR PARA 10% E DA SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA SEIS MESES. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Recebimento de doações
advindas de fonte vedada. 1.1. A Lei n. 13.488/17, publicada em 06.10.17, alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9.096/95 - Lei dos Partidos
Políticos -, excluindo a vedação de doação feita por pessoa física que exerça função ou cargo público demissível ¿ad nutum¿, desde que
filiada ao partido beneficiário. Inaplicabilidade ao caso concreto. Incidência da legislação vigente à época dos fatos, em homenagem aos
princípios da anualidade eleitoral, da isonomia, do "tempus regit actum" e às regras que disciplinam o conflito de leis no tempo. 1.2. Em que
pese à previsão estatutária da agremiação, no sentido do pagamento obrigatório da contribuição por parte do filiado, a situação não torna a
arrecadação de recursos lícita, uma vez que o estatuto partidário deve obediência à lei e às resoluções editadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral dentro de seu poder regulamentar. 2. Arrecadação de recursos de origem não identificada. A ausência de indicação do CPF dos
doadores nos extratos ou comprovantes bancários apresentados e a falta de iniciativa do prestador em sanar a falha apontada ensejam o juízo
de desaprovação das contas. 3. Penalidades. Devido ao pequeno potencial financeiro da agremiação partidária em tela, é razoável a redução
do valor da multa para o percentual de 10% sobre o montante irregular. No tocante à sanção de suspensão do recebimento de quotas do
Fundo Partidário, incide a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para reduzir o prazo para seis meses. Provimento
parcial.
Relator: Gerson Fischmann 6) Proc. Classe RE N. 20659 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Candidato - Cargo - Vereador Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Arroio do Padre. Recorrente(s): Leticia Baschi Zehetmeiyer (Adv(s) Ademar Fernandes de
Ornel-OAB OAB/RS 18.081, Aline Lourenço de Ornel-OAB OAB/RS 79.927 e Antônio Renato Ayres Paradeda Júnior-OAB OAB/RS 57.458).
Recorrido(s): Justiça Eleitoral. Decisão: “Por unanimidade, conheceram da documentação apresentada com o recurso e, no mérito, deram
parcial provimento ao apelo, para aprovar as contas com ressalvas.”. Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
VEREADOR. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR. POSSIBILIDADE DE NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS AO RECURSO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE POSTO OU AGÊNCIA NO MUNICÍPIO.
SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS PRESTADOS EM PROCESSOS JURISDICIONAIS NÃO CONSTITUEM GASTOS ELEITORAIS.
COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL PRÓPRIO NA CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. PARCIAL
PROVIMENTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Preliminar. Conhecidos os documentos apresentados em grau recursal. No tocante aos
processos de prestação de contas, este Tribunal tem concluído, excepcionalmente, pelo recebimento de nova documentação, quando capaz
de esclarecer as irregularidades apontadas sem a necessidade de nova análise técnica ou de diligências complementares. 2. Mérito. 2.1. À luz
do art. 7º, § 4º, da Resolução TSE n. 23.463/15, a obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral não se aplica às candidaturas em
municípios onde não haja agência ou posto de atendimento bancário. 2.2. As despesas com serviços advocatícios e de contabilidade
referentes a processos jurisdicionais não constituem gastos eleitorais. 2.3. Evidenciada a utilização de bem próprio na campanha eleitoral.
Juntada de cópia do certificado de licenciamento e registro do veículo, bem como de contrato de comodato. 2.4. Apresentação de oito recibos
eleitorais, os quais demonstram integral convergência com o apresentado no extrato da prestação de contas final. Aprovação com ressalvas. 3.
Provimento parcial.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 08.10.2018. (a) Antônio Augusto Portinho da Cunha,
Diretor-Geral.

ZONAS ELEITORAIS

5ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 245/2018 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-89.2017.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN PAULA FRANZMANN
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) HÉLIO SERPA SÁ BRITO-OAB 10580 E JOSÉ RUBENS ROSA PILLAR-OAB 60705)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON ZUQUETTO DUTRA E ALBANO SUHRE (ADV(S) JOSÉ RUBENS ROSA PILLAR-OAB 60705)
Vistos.
Defiro o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conforme requerido na petição das folhas 139/143.
Quanto às outras alegações formuladas pelo partido, serão analisadas no momento da prolação da sentença.
Intime-se pelo DEJERS.
D.L.
Alegrete, 04 de outubro de 2018
LILIAN PAULA FRANZMANN
Juíza Eleitoral da 005ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 246/2018 - 5 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-48.2018.6.21.0005
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Alegrete
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN PAULA FRANZMANN
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) JOSÉ RUBENS ROSA PILLAR-OAB 60705)
RESPONSÁVEL(S) : AIRTON ZUQUETO DUTRA E ALBANO SHURE (ADV(S) JOSÉ RUBENS ROSA PILLAR-OAB 60705)
IMPUGNANTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos.
Defiro o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conforme requerido na petição das folhas 162/165.
Intimem-se pelo DEJERS.
D.L.
Alegrete, 04 de outubro de 2018
LILIAN PAULA FRANZMANN
Juíza Eleitoral da 005ª ZE

17ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2018 - 17 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 103-69.2017.6.21.0017
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - CONTAS - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cruz Alta
JUÍZA ELEITORAL: FERNANDA DE MELO ABICHT
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTDOB (AVANTE), DIEGO RENATO DA SILVA E ANA PAULA DA SILVA MARQUES
Vistos.
Trata-se da prestação de contas do AVANTE de Cruz Alta/RS. O partido não apresentou as contas do exercício financeiro de 2016 no prazo
legal, conforme determina a Lei 9.096/95, art. 32.
Efetivada a notificação (fl. 03v, 12 e 20 v), foi esta considerada regular.
Registrada a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário conforme determinação de (fl.06-v).
A certidão de (fl.04) informa que o Órgão Provisório do AVANTE de Cruz Alta encontra-se inativado por dissolução, que no decorrer do
processo foi restabelecido conforme certidão de fl. 26.
Certificada a ausência de extratos bancários eletrônicos (consulta ao ODIN-SPCA), bem como a inexistência de transferências intrapartidárias
e/ou repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 23).
Colhida a manifestação do Ministério Público Eleitoral, opinou fossem julgadas não prestadas as contas (fls. 24v.).
Feita abertura de vistas as partes interessadas, somente o MPE manifestou-se pela submissão do feito a julgamento.
Vieram os autos conclusos para sentença.
DECIDO
Preliminarmente, verifico a validade das notificações e intimações realizadas às partes e ao órgão partidário.
No decorrer do processo o órgão municipal foi restabelecido e os responsáveis notificados (fl.20 v), porém não houve manifestação.
Como sabido, o regular funcionamento partidário exige a observância das regras atinentes à prestação de contas partidárias, mormente o
Título III (Das finanças e contabilidade dos partidos), Capítulo I (Prestação de Contas), da Lei 9.096/95 e, no que diz respeito ao exercício
financeiro de 2016, a Resolução TSE 23.464/2015 e a Resolução 23.546/2017.
Segundo a Lei 9.096/95 (art. 32) e a Resolução do TSE 23.464/2015 (art. 28), os partidos políticos devem apresentar contas à Justiça Eleitoral
anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente. Compulsando os autos, observa-se que o AVANTE de Cruz Alta/RS não cumpriu com
suas obrigações legais, mesmo após notificações procedidas pelo Cartório Eleitoral.
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que não houve movimentação financeira na conta bancária da agremiação, tampouco
transferências intrapartidárias e recebimento de cotas do Fundo Partidário. Não obstante, a inexistência de movimentação financeira não
desobriga o partido de prestar contas à Justiça Eleitoral, casos em que se deve proceder a entrega de declaração própria, nos termos do art.
32, 4§, da Lei 9.096/95 e art 28, § 3º, da Resolução TSE 23.464/2015.
Sendo assim, não tendo o partido apresentado contas, justificativas ou declaração de ausência de movimentação financeira, o julgamento da
prestação de contas como NÃO PRESTADAS é medida que se impõe, em conformidade com o art. 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE n.
23.546/2017.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do AVANTE, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos termos do art. 46, inciso IV, “a”
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Determino a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada prestação de contas do
exercício de 2016, de acordo com o art. 48 da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Determino, outrossim, a suspensão da anotação do órgão municipal do AVANTE de Cruz Alta até que seja regularizada a prestação de contas
do exercício de 2016, com fundamento no art. 48, § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017 .
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comunique-se a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, com cópia desta decisão, para
que seja registrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP a suspensão da anotação do órgão municipal, até que
seja regularizada a prestação de contas do exercício de 2016.
Após, arquivem-se.
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Cruz Alta, 05 de outubro de 2018
FERNANDA DE MELO ABICHT
Juíza Eleitoral da 017ª ZE

28ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 056/2018 - 028ª ZE/RS
O Doutor SAMUEL BORGES, Juiz Eleitoral da 28ª Zona de Lagoa Vermelha-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Dr. Jorge Moojen, n. 301,
Centro, Lagoa Vermelha-RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e
do art. 31 e §§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de
Contas Anual - Exercício 2017, do diretório municipal abaixo:
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Democratas - DEM – de Lagoa Vermelha-RS
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Lagoa Vermelha-RS, 03 de outubro de 2018.
Eu, Silvana Maria Stefenon, Chefe de Cartório da 28ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SAMUEL BORGES,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-07.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Ibiraiaras
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM
RESPONSÁVEL(S) : SILVIO CAZANATTO E JULIELEN DE ARAÚJO CLÍMACO
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de omissão na prestação de contas do Democratas - DEM do município de Ibiraiaras, referente ao exercício de 2017, nos termos da
informação apresentada, fl. 02.
Em cumprimento ao preceito contido no art. 30, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o Cartório expediu notificações ao órgão partidário e seus
responsáveis, para que prestassem as contas do exercício de 2017, no prazo de 03 dias, conforme fls. 03-04.
Após as notificações, transcorreu o prazo sem manifestação, fl. 06.
Determinada a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas em nome do órgão partidário e de seus responsáveis; e
a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário, nos termos do artigo 30, inciso III, da Resolução TSE n. 23.546/2017, despacho fl. 08.
Em cumprimento ao determinado à fl. 08, procedeu-se às notificações dos Diretórios Estadual e Nacional do partido, fls. 09-10.
Decretada a revelia dos responsáveis Silvio Cazanatto e Julielen de Araújo Clímaco, assim como da agremiação partidária municipal.
Determinada a juntada dos extratos bancários que foram enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do artigo 6º da Resolução TSE n.
23.546/2017, bem como a colheita e certificação nos autos acerca de eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário. Ainda, determinada vista ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 30, VI, "c", da
referida resolução, despacho fl. 12.
A unidade técnica, em seu parecer de fls. 18-19, opinou fossem as contas julgadas não prestadas.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou fossem julgadas não prestadas as contas do partido, nos termos do art.
46, IV, a, da Res. TSE n. 23.464/2015, parecer fl. 21.
Determinada a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis para se manifestar, no prazo de 03 (três) dias, sobre as informações e
documentos apresentados no processo, especialmente sobre o parecer da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério Publico Eleitoral,
nos termos do art. 30, VI, "e", da Res. TSE n. 23.546/2017, despacho fl. 23.
Devidamente intimados, a agremiação partidária e seus responsáveis deixaram o prazo transcorrer sem manifestação, fls. 24-26.
Após, foi oportunizada nova vista ao Ministério Público Eleitoral, que manteve seu parecer pela não prestação das contas, fl. 28.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
O art. 32, da Lei 9.096/95 estabelece que o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício
findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
No entanto, transcorrido o prazo legal, a prestação de contas do exercício de 2017 do diretório municipal não foi apresentada, mesmo após
realizadas as notificações previstas no art. 30 da Resolução TSE n. 23.546/2017, fls. 03-04.
Em virtude dessa omissão, foi determinada a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário à agremiação, fl. 08.
Após intimados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados no processo, especialmente sobre o parecer da unidade
técnica e sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, o partido e seus responsáveis permaneceram inertes.
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A simples existência do partido político gera a obrigação de apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente. Assim, não
se trata de mera faculdade para a agremiação, mas sim de dever imposto pela Constituição Federal em seu art. 17, inciso III, e replicado no
art. 32, da Lei 9.096/95.
O art. 42 da Resolução TSE n. 23.571/2018 assim dispõe:
"Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas como não
prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação."
No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.546/2017, em seu artigo 48, §2º, preceitua:
"Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
(...)
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação, no caso de órgão de direção estadual ou municipal."
Em decorrência, além das contas serem julgadas como não prestadas deve ser suspensa a anotação do diretório municipal no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP da Justiça Eleitoral, até que a situação seja regularizada.
Ainda, fica suspensa a distribuição de cotas do Fundo Partidário à agremiação até que seja regularizada a situação do partido, de acordo com
o preceito contido no art. 37-A, da Lei 9.096/95, e reiterado no art. 48, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas relativas ao exercício de 2017 do Democratas - DEM do município de Ibiraiaras, com fulcro
no art. 46, inciso IV, “a”, da Resolução TSE n. 23.464/2015, pelo que determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário
enquanto não for regularizada a situação do partido, conforme prevê o art. 48 da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Ainda, determino a suspensão da anotação do Democratas - DEM do município de Ibiraiaras, até que seja regularizada a prestação de contas
do exercício de 2017, com fundamento no art. 42 da Resolução TSE n. 23.571/2018.
Com o trânsito em julgado, oficie-se à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para que suspenda a anotação do
diretório municipal no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP e notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional para
que deixem de repassar as cotas do Fundo Partidário, encaminhando-se cópia do inteiro teor desta sentença.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 01 de outubro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-24.2018.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caseiros
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO ANTONIO DE LIMA, NEUZA TEREZINHA FRACASSO, JOSE CARLOS PAIM E ANTONIO SARTARI (ADV(S)
FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores - PT do município de Caseiros, por intermédio de
advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30 de abril de 2018.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício
por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 53.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 56.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 59.
A partir dos documentos juntados, a unidade técnica realizou o exame das contas, tendo expedido o relatório de fls. 60-62. O procurador do
partido foi intimado para responder à diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, fls. 66-67.
O prazo transcorreu sem manifestação do partido, fl. 68.
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, fls. 69-72.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas, parecer de fl. 76.
Foi determinada a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis para que apresentassem defesa, no prazo de 15 dias, quanto às
irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, fl. 78.
Devidamente intimados, fls. 79-80, transcorreu o prazo sem que o órgão partidário e seus responsáveis apresentassem defesa, fl. 81.
Encerrada a instrução, o partido e os responsáveis foram intimados a apresentar alegações finais, sendo que permaneceram silentes, fls. 8386.
Foram os autos com vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, tendo o parquet reiterado o parecer lançado a fl. 76,
opinando pela desaprovação das contas, parecer de fl. 88.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, cumprindo o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95.
A unidade técnica, em seu parecer conclusivo de fls. 69-72, apontou indícios de arrecadação de receitas e de realização de despesas sem o
devido registro na prestação de contas, conforme transcrito abaixo:
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"1) Em consulta aos extratos eletrônicos, verifica-se que o depósito em dinheiro, efetuado na conta n. 0607318803, em 19/04/2017, no
valor de R$ 322,00, identificado com o CPF n. 913.218.590-15, não fora lançado nas peças da prestação de contas , especialmente no
demonstrativo de doações/contribuições recebidas, com a completa identificação do doador. Em que pese a existência dessa irregularidade,
não foram observadas receitas de origem não identificada, tendo em vista que o referido depósito está identificado pelo CPF do doador no
extrato eletrônico disponibilizado pelo TSE.
2) O somatório de débitos apresentados nos extratos bancários não confere com o total de gastos no Demonstrativo de Receitas e Gastos: os
extratos eletrônicos apresentam o total de R$ 992,00 de débitos, enquanto no Demonstrativo de Receitas e Gastos fora lançado o montante de
R$ 670,00 de despesas. Pela análise das peças contábeis, não foi possível identificar a que despesa se refere a diferença de R$ 322,00
ou qual o destino de tal valor.
3) Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, esta unidade técnica verifica falha devido à ausência de
documentos comprobatórios que identifiquem apropriadamente a doação e a despesa referidos nos itens 1 e 2, respectivamente.
O item 1 refere-se à receita não declarada na prestação de contas no total de R$ 322,00, valor esse que representa 100% do total de recursos
de outra natureza recebidos (R$ 322,00).
O item 2 refere-se a despesas não declaradas na prestação de contas no total de R$ 322,00, valor esse que representa 32,46% do total de
gastos efetuados com recursos de outra natureza (R$ 922,00).
O total das irregularidades montam R$ 644,00, sendo que representam 51,77% do total da movimentação financeira do período (R$ 1.244,00)."
(grifos meus)
No caso em tela, restou comprovado, pela análise dos extratos bancários da conta vinculada ao partido, que, no exercício de 2017,
houve arrecadação de receitas e realização de despesas sem o devido registro na prestação de contas, a saber: 1) o depósito em dinheiro,
efetuado na conta n. 0607318803, em 19/04/2017, no valor de R$ 322,00, identificado com o CPF n. 913.218.590-15, não fora lançado no
demonstrativo de doações/contribuições recebidas, com a completa identificação do doador; 2) não restou comprovado o destino de tal valor
ou para o pagamento de qual despesa fora utilizado.
Tais valores deveriam ter sido obrigatoriamente lançados na prestação de contas do exercício de 2017, obrigação esta que o partido
descumpriu. É inadmissível que a agremiação partidária deixe de declarar sua real movimentação financeira à Justiça Eleitoral e crie
obstáculos à fiscalização. Trata-se de vício insanável que impossibilita o exame dos recursos movimentados e afeta a confiabilidade e
a transparência das contas partidárias.
Portanto, as contas devem ser desaprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas relativas ao exercício de 2017 do Partido dos Trabalhadores - PT do município de Caseiros,
com fulcro no art. 46, inc. III, "a", da Res. TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-39.2018.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Muliterno
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI CECCHIN, ENIO ANGELO OSSANI E CLEUCIR VIDI (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Muliterno, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30 de abril de 2018.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício
por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 58.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 56.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 64.
A partir dos documentos juntados, a unidade técnica realizou o exame das contas, tendo expedido o relatório de fls. 65-69. O procurador do
partido foi intimado para responder à diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, fls. 74-76.
O prazo transcorreu sem manifestação do partido, fl. 77.
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, fls. 78-82.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas, parecer de fl. 86.
Foi determinada a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis para que apresentassem defesa, no prazo de 15 dias, quanto às
irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, fl. 88.
Devidamente intimados, fls. 89-90, transcorreu o prazo sem que o órgão partidário e seus responsáveis apresentassem defesa, fl. 91.
Encerrada a instrução, o partido e os responsáveis foram intimados a apresentar alegações finais, sendo que permaneceram silentes, fls.9396.
Foram os autos com vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, tendo o parquet reiterado o parecer lançado a fl. 86,
opinando pela desaprovação das contas, parecer de fl. 98.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, cumprindo o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95.
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A unidade técnica, em seu parecer conclusivo de fls. 78-82, apontou indícios de arrecadação de receitas e de realização de despesas sem o
devido registro na prestação de contas, conforme transcrito abaixo:
"Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica observou a existência
das seguintes irregularidades nas contas apresentadas, a saber:
1) Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, foram observadas receitas de origem não
identificada, conforme exposto a seguir:
Conforme o art. 5º da Resolução TSE n. 23.464/2015, constituem receitas dos partidos políticos:
Art. 5º Constituem receitas dos partidos políticos:
I – recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), de que trata o art. 38 da Lei nº
9.096, de 1995;
II – doações ou contribuições de pessoas físicas destinadas à constituição de fundos próprios;
III – sobras financeiras de campanha, recebidas de candidatos;
IV – doações de pessoas físicas e de outras agremiações partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas
ordinárias do partido, com a identificação do doador originário;
V – recursos decorrentes da:
a) alienação ou locação de bens e produtos próprios;
b) comercialização de bens e produtos;
c) realização de eventos; ou
d) empréstimos contraídos junto a instituição financeira ou equiparados, desde que autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
VI – doações estimáveis em dinheiro; ou
VII – rendimentos de aplicações financeiras, respeitando-se a natureza dos recursos aplicados.
Ainda, o art. 8º da citada Resolução complementa:
Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e
zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096, de 1995, art. 39, § 1º).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por
depósito bancário diretamente na conta do partido político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º).
§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas “Doações para Campanha” ou “Outros Recursos”,
conforme sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte,
ou o CNPJ no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados.
Como se vê, toda e qualquer doação ou contribuição feita a partido político, deve obrigatoriamente ser efetuada por cheque cruzado em nome
do partido ou por depósito/ transferência bancária, devendo respeitar a exigência de identificação do CPF do doador ou contribuinte. Tais
informações devem, obrigatoriamente, constar dos extratos bancários apresentados à Justiça Eleitoral.
Ainda, o art. 18, §4º, dispõe que os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação
bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19 desta resolução.
Ocorre que a agremiação partidária apresentou as contas referentes ao exercício de 2016, em 02.05.2017, sendo que incorreu em
despesas com serviços contábeis para fins de elaboração das peças e demonstrativos da prestação de contas. O referido gasto fora
incorrido pelo partido no ano de 2017, de modo que deveria ter sido lançado na presente prestação de contas. A receita
correspondente obrigatoriamente deveria ter sido registrada, inclusive com a completa identificação do doador, para fins de
fiscalização, por parte da Justiça Eleitoral, quanto ao recebimento de recursos de fontes vedadas, arroladas no art. 12 da Resolução TSE n.
23.464/2015. Em consulta aos extratos bancários, constata-se que só há débitos relativos a tarifas e a saque para pagamento de serviços
cartorários, o que fornece indícios de trânsito de recursos – arrecadação e gastos – fora da conta do partido, infringindo os arts. 8º e 18, §4º,
da Resolução TSE n. 23.464/2015. A falha representa inconsistência grave que afeta a confiabilidade das contas, denota falta de adequação
das informações prestadas pela agremiação e prejudica a aplicação dos procedimentos técnicos de exame.
Assim, constata-se que o partido recebeu doação ou contribuição financeira para fins de pagamento da despesa com serviços contábeis, a
qual não fora depositada na conta bancária de “outros recursos”. Trata-se, portanto, de recurso cuja origem não pode ser identificada, pela
ausência de identificação do CPF do contribuinte nos extratos bancários.
Portanto, não é possível atestar a real procedência de tal valor, de modo que o partido deve esclarecer a data em que ocorrera a contratação e
o pagamento da despesa referente aos serviços contábeis, assim como o valor dispendido e a forma de pagamento.
Caso a agremiação sane o apontamento, fica ressalvada a possibilidade de que, aplicados os procedimentos técnicos de exame sobre tais
receitas, esta unidade venha a apurar novas doações ou contribuições advindas de fontes vedadas até o momento não detectadas.
2) Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, esta unidade técnica verifica falha devido à ausência de
documentos comprobatórios que identifiquem apropriadamente a doação e a despesa referidas no item 1. O partido deve apresentar
documento fiscal referente à despesa com serviços contábeis.
Tendo em vista se tratar de arrecadação e despesa não declaradas na prestação de contas; e, portanto, cujos valores exatos não foram
informados pela agremiação partidária, esta unidade técnica não tem subsídios para apurar o montante das irregularidades e seu percentual
em relação à movimentação financeira do período." (grifos meus)
No caso em tela, verficou-se que, no exercício de 2017, houve arrecadação de receitas e realização de despesas sem o devido registro na
prestação de contas, a saber: a agremiação partidária apresentou as contas referentes ao exercício de 2016, em 02.05.2017, sendo que
incorreu em despesas com serviços contábeis para fins de elaboração das peças e demonstrativos da prestação de contas. O referido gasto
fora incorrido pelo partido no ano de 2017, de modo que deveria ter sido lançado na presente prestação de contas. A receita correspondente
obrigatoriamente deveria ter sido registrada, inclusive com a completa identificação do doador.
Tais valores deveriam ter sido obrigatoriamente lançados na prestação de contas do exercício de 2017, obrigação esta que o partido
descumpriu. É inadmissível que a agremiação partidária deixe de declarar sua real movimentação financeira à Justiça Eleitoral e crie
obstáculos à fiscalização. Trata-se de vício insanável que impossibilita o exame dos recursos movimentados e afeta a confiabilidade e
a transparência das contas partidárias.
Portanto, as contas devem ser desaprovadas.
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III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas relativas ao exercício de 2017 do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de
Muliterno, com fulcro no art. 46, inc. III, "a", da Res. TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-91.2018.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caseiros
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) MARIBEL HOFFMANN-OAB 81485)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS CAZANATTO, ANTONIO JORGE BOLZAN, EDSON MANFRON E IVANOR DUARTE (ADV(S) MARIBEL
HOFFMANN-OAB 81485)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Caseiros, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 65.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 68.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 72.
A partir dos documentos juntados, a unidade técnica realizou o exame das contas, tendo expedido o relatório de fls. 73-76. O procurador do
partido foi intimado para responder à diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, fls. 79-81.
Em resposta, o partido acostou aos autos comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor apontado como recurso de origem não
identificada, por meio de Guia de Recolhimento da União, fl. 90, com o fim de atender à determinação contida no art. 14, da Resolução TSE n.
23.464/2015.
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas, fls. 91-93.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 97.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, cumprindo o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95.
A unidade técnica, em seu relatório de exame das contas de fls. 73-76, apontou recebimento de recursos de origem não identificada
pela agremiação partidária, no exercício de 2017, os quais perfaziam o montante de R$ 142,00.
Após intimação, o partido acostou aos autos comprovante de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União, fl. 90, com o fim de atender à determinação contida no art. 14, caput, da Resolução TSE n. 23.464/2015:
"Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário."
Tendo em vista o atendimento da providência prevista no art. 14, da Resolução TSE n. 23.464/2015, as contas devem ser aprovadas, uma vez
que a irregularidade foi sanada pelo partido.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2017 do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de
Caseiros, com fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 49-36.2018.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO SÉRGIO MOREIRA DE MATTOS, REGINA DE MELO E DELCIO ZOLET (ADV(S) LEANDRO RAUPP
TIETBOHL-OAB 56844)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
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Trata-se de petição ajuizada pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB do município de Lagoa Vermelha, por intermédio de advogado
constituído nos autos, com vistas à regularização da não apresentação da prestação de contas referente ao exercício de 2016.
As contas haviam sido julgadas não prestadas no processo PC n. 42-78.2017.6.21.0028, tendo sido aplicada a penalidade de suspensão do
recebimento de cotas do Fundo Partidário e a suspensão da anotação do Partido Republicano Brasileiro - PRB do município de Lagoa
Vermelha-RS, até que fosse regularizada a prestação de contas do exercício de 2016.
Recebidas as contas (declaração de ausência de movimentação de recursos); determinada a publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis; a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 6º da Resolução TSE n. 23.546/2017, bem como a certificação nos autos acerca de eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário; e a juntada de manifestação do
responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos incisos I, II e III do art. 45 da referida resolução, fl. 09-10.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à declaração de ausência de movimentação apresentada pelo partido, fl. 13.
A unidade técnica, em seu parecer de fl. 17, opinou que a declaração de ausência de movimentação de recursos fosse julgada aprovada, na
forma do art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral opinou que as contas fossem julgadas aprovadas, parecer fl. 19.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de petição ajuizada pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB do município de Lagoa Vermelha com vistas a regularizar a situação de
inadimplência referente ao julgamento das contas partidárias referentes ao exercício 2016 como "não prestadas", PC n. 42-78.2017.6.21.0028.
A unidade técnica, em seu parecer de fl. 17, relatou que, com base nas informações disponíveis até aquele momento, não havia indicação de
que, no exercício de 2016, o Diretório Municipal do Partido Republicano Brasileiro de Lagoa Vermelha tenha recebido valores provenientes do
Fundo Partidário ou realizado movimentação financeira com outros recursos. Por fim, opinou que a declaração de ausência de movimentação
de recursos fosse julgada aprovada.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas no art. 12 da Res. TSE n.
23.464/2015, não havendo irregularidades nesse sentido.
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 19.
Portanto, a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser aprovada, nos termos do art. 45, VIII, "a", c/c o art. 46, I, da Res.
TSE n. 23.464/2015.
Considerando a ausência de recebimento de recursos oriundos de fontes vedadas ou de origem não identificada e que não há irregularidades
na aplicação de recursos do Fundo Partidário, não havendo, portanto, valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, levanto a situação de
inadimplência da agremiação no que tange ao exercício 2016.
Atualmente, o diretório municipal do Partido Republicano Brasileiro de Lagoa Vermelha encontra-se na situação "não vigente" no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP. Assim, futuras anotações do diretório municipal no referido sistema devem ser deferidas,
uma vez que regularizada a prestação de contas referente ao exercício de 2016.
No entanto, o levantamento da suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário deve aguardar o julgamento do pedido de regularização
referente ao exercício de 2015 (PET n. 50-21.2018.6.21.0028), uma vez que a prestação de contas do referido exercício havia sido
julgada "não prestada" no processo PC n. 72-50.2016.6.21.0028, tendo sido aplicada a penalidade de suspensão do recebimento de cotas do
Fundo Partidário até que fosse regularizada a prestação de contas do exercício de 2015.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo REGULARES as contas relativas ao exercício de 2016 do Partido Republicano Brasileiro - PRB do município de Lagoa
Vermelha, com fulcro no art. 45, VIII, "a", c/c o art. 46, I, da Res. TSE n. 23.464/2015.
Diante da ausência de valores para recolhimento por parte da agremiação municipal com vistas à regularização, art. 59, § 4º da Res. TSE n.
23.464/2016, levanto a situação de inadimplência da agremiação no que tange ao exercício 2016.
Com o trânsito em julgado, oficie-se à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para que futuras anotações do diretório
municipal do Partido Republicano Brasileiro - PRB do município de Lagoa Vermelha, no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
- SGIP, sejam deferidas, uma vez que regularizada a prestação de contas referente ao exercício de 2016.
O levantamento da suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário deve aguardar o julgamento do pedido de regularização referente ao
exercício de 2015 (PET n. 50-21.2018.6.21.0028).
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-84.2018.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Muliterno
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
RESPONSÁVEL(S) : MÁRCIO BIFFI E VINÍCIUS RUGINI (ADV(S) FERNANDO DOS SANTOS-OAB 89.395)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Muliterno, por intermédio
de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30 de abril de 2018.
Determinada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício
por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 59.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 62.
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Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 65.
A partir dos documentos juntados, a unidade técnica realizou o exame das contas, tendo expedido o relatório de fls. 66-69. O procurador do
partido foi intimado para responder à diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que deixou o prazo transcorrer sem manifestação, fls. 7578.
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, fls. 79-83.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas, parecer de fl. 87.
Foi determinada a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis para que apresentassem defesa, no prazo de 15 dias, quanto às
irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, fl. 89.
Devidamente intimados, fls. 90-91, transcorreu o prazo sem apresentação de defesa, fl. 92.
Encerrada a instrução, o partido e os responsáveis foram intimados a apresentar alegações finais, tendo as partes permanecido silentes, fls.
94-97.
Foram os autos com vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, tendo o parquet reiterado o parecer lançado a fl. 87,
opinando pela desaprovação das contas, parecer de fl. 99.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, cumprindo o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95.
A unidade técnica, em seu parecer conclusivo de fls. 79-83, apontou recebimento de recursos oriundos de fonte vedada pela agremiação
partidária, no exercício de 2017, os quais perfazem o montante de R$ 800,00; e divergência na identificação de doadores, conforme transcrito
abaixo:
"1) Quanto ao exame dos contribuintes intitulados autoridades públicas, os quais enquadram-se como fonte vedada no art. 12, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.464/2015, o Cartório Eleitoral da 28ª ZE, com o intuito de formar um banco de informações, enviou ofícios às Prefeituras
e Câmara de Vereadores dos Municípios de Lagoa Vermelha, Caseiros, Capão Bonito do Sul, Ibiraiaras e Muliterno para requerer as seguintes
informações: Lista de pessoas físicas que exerceram cargos de chefia e direção entre o período de 01-01-2017 a 31-12-2017. Ainda, foi
realizada consulta ao banco de dados de autoridades públicas do sistema de prestação de contas – Prestcon - do TRE-RS. Com base na
consulta, esta unidade técnica verificou a ocorrência de doação oriunda de fonte vedada no exercício de 2017 para a agremiação em exame,
tendo como doadora a Sra. Daiane Zaparolli, a qual ocupava, no referido ano, o cargo de Secretária da Educação na Prefeitura de Muliterno,
conforme relatório em anexo, sendo que efetuou as seguintes doações ao partido: R$ 200,00, em 26.05.2017; R$ 100,00, em 01.06.2017; R$
100,00, em 12.07.2017; R$ 100,00, em 08.08.2017; R$ 100,00, em 30.08.2017; e R$ 200,00, em 01.11.2017. O total de recursos
provenientes de fonte vedada perfazem o montante de R$ 800,00. Os valores podem ser verificados consultando o extratos eletrônicos em
anexo. Ressalto que não houve o estorno no prazo previsto no §5º do art. 11, da Resolução TSE n. 23.464/2015, nem comprovação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 14, §1º, da citada resolução.
2) Receitas cujos doadores/contribuintes declarados pela agremiação não coincidem com os extratos bancários: nos termos dos artigos 7º e
8º, § 2º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, as contas bancárias dos partidos políticos somente podem receber doações ou contribuições que
contenham o CPF ou o CNPJ dos doadores ou contribuintes devidamente identificados. Ocorre que há divergência de informações no que
tange às doações ocorridas em 31/07/2017. No Demonstrativo de Doações Recebidas foram identificadas como doação de Altemir Antonio
Marini, Elane Pitton e Marcio Biffi, cada uma no valor de R$ 200,00. Todavia, nos extratos bancários disponibilizados pelo TSE, constam os
nomes de Eloir Mognon e de Altemir Antonio Marini, tendo doado R$ 300,00 cada. Assim, há inconformidade não somente na identificação dos
doadores, mas também quanto aos valores doados. Também há divergência na doação ocorrida em 02/08/2017, no valor de R$ 600,00, a qual
fora identificada, no Demonstrativo de Doações Recebidas, como doação de Cesar Lanzarini, enquanto no extrato eletrônico consta o CPF de
Marcio Biffi. Semelhante irregularidade ocorreu na doação de R$ 200,00, ocorrida em 01/11/2017, a qual fora identificada, na prestação de
contas, como doação de Altemir Atonio Marini, enquanto no extrato eletrônico consta o CPF de Daiane Zaparolli. A falha representa
inconsistência grave que afeta a confiabilidade das contas, denota falta de adequação das informações prestadas pela agremiação e prejudica
a aplicação dos procedimentos técnicos de exame.
3) Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, esta unidade técnica verifica falha devido à ausência de
documentos comprobatórios que identifiquem apropriadamente os doadores referidos no item 2.
No item 1, o apontamento refere-se ao recebimento de recursos de fonte vedada no valor de R$ 800,00, o qual representa 37,35% do total de
Outros Recursos recebidos (R$ 2.142,00), conforme o inciso IV do art. 12 da Resolução TSE n. 23.464/2015, sendo que estão sujeitas a
aplicação dos artigos 47 e 49 da Resolução TSE n. 23.464/2015.
O item 2 refere-se à divergência na identificação dos doadores no total de R$ 1.400,00, valor esse que representa 65,36% do total de recursos
de outra natureza recebidos (R$ 2.142,00).
O total das irregularidades representam 100% do montante de recursos recebidos em 2017." (grifos meus)
Conforme apurado pela unidade técnica, efetivamente houve o recebimento de recursos cuja fonte é vedada, já que se enquadra no conceito
de autoridade pública, ocupante de cargo de chefia ou direção na administração pública direta, nos termos do art. 12, IV, §1º, da Resolução
TSE n. 23.464/2015. No caso em tela, houve a doação de R$ 200,00, em 26.05.2017; R$ 100,00, em 01.06.2017; R$ 100,00, em 12.07.2017;
R$ 100,00, em 08.08.2017; R$ 100,00, em 30.08.2017; e R$ 200,00, em 01.11.2017, tendo como doadora a Sra. Daiane Zaparolli, a qual
ocupava, no referido ano, o cargo de Secretária da Educação na Prefeitura de Muliterno.
No entanto, excluo do valor considerado como proveniente de fonte vedada a doação ocorrida em 01.11.2017, no valor de R$ 200,00, tendo
em vista ser posterior ao início da vigência da Lei n. 13.488/2017, publicada em 06.10.17, a qual alterou a redação do art. 31 da Lei n. 9.096/95
- Lei dos Partidos Políticos -, excluindo a vedação de doação de pessoa física que exerça função ou cargo público, desde que filiada ao partido
beneficiário do recurso. No caso em tela, a Sra. Daiane Zaparolli, é filiada ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Muliterno.
Considero as demais doações - R$ 200,00, em 26.05.2017; R$ 100,00, em 01.06.2017; R$ 100,00, em 12.07.2017; R$ 100,00, em
08.08.2017; e R$ 100,00, em 30.08.2017 - como irregulares, pois entendo que a Lei n. 13.488/2017 não retroage, devendo ser aplicada a
legislação vigente à época dos fatos.
Assim, considero irregular o valor total de R$ 600,00 por enquandrar-se como fonte vedada. Ressalto que o partido não acostou aos autos
comprovante de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União, com o fim de atender à
determinação contida no art. 14, §1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015:
"Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas que não tenham sido estornados no
prazo previsto no § 5º do art. 11, os quais devem, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional."
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Portanto, as contas devem ser desaprovadas, e os recursos de fonte vedada recebidos pelo partido devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015.
A proporção da referida irregularidade representa 28,01% do total da movimentação financeira do exercício. Assim, para fins de adequar o
percentual da multa prevista no art. 49 da Resolução TSE n. 23.464/2015 à proporção da importância apontada como irregular, fixo em 5%
(cinco por cento) a multa a ser aplicada ao montante de R$ 600,00, o que resulta em R$ 30,00.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas relativas ao exercício de 2017 do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de
Muliterno, com fulcro no art. 46, inc. III, "a", da Res. TSE n. 23.464/2015, pelo que determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo
Partidário pelo período de 03 meses, nos termos do art. 47, II, c/c art. 49, §6º, da citada Resolução.
Com o trânsito em julgado, deverá o partido, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o montante de R$ 630,00 (R$ 600,00 referente à
importância apontada como irregular e R$ 30,00 referente à multa de 5% aplicada sobre o referido valor), devidamente atualizado com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública - Taxa Selic - desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao
Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), juntando o comprovante aos autos, conforme art. 14, da Res. TSE n.
23.464/2015.
Notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional para que deixem de repassar as cotas do Fundo Partidário.
Transcorrido o prazo de 15 dias sem que tenha sido comprovado o recolhimento dos valores devidos, certifique-se e encaminhe-se os autos à
Secretaria Judiciária do TRE-RS para que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, nos termos do art. 61 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-09.2018.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caseiros
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CHRISTIANE LENZI ADAMY-OAB 95202)
RESPONSÁVEL(S) : ADAILTON DA LUZ COSTA, VALDENIR RODRIGUES DE MELLO, VALDIR DIAS DA SILVA E ANTONIO SERGIO
RIBEIRO (ADV(S) CHRISTIANE LENZI ADAMY-OAB 95202)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Caseiros, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 30 de abril de 2018.
Determinada vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício
por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 59.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 62.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 65.
A partir dos documentos juntados, a unidade técnica realizou o exame das contas, tendo expedido o relatório de fls. 66-68. O procurador do
partido foi intimado para responder à diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que deixou o prazo transcorrer sem manifestação, fls. 7174.
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, fls. 75-78.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas, parecer de fl. 82.
Foi determinada a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis para que apresentassem defesa, no prazo de 15 dias, quanto às
irregularidades apontadas no parecer conclusivo da unidade técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, fl. 84.
Devidamente intimados, fls. 85-86, transcorreu o prazo sem apresentação de defesa, fl. 87.
Encerrada a instrução, o partido e os responsáveis foram intimados a apresentar alegações finais, tendo as partes permanecido silentes, fls.
90-92.
Foram os autos com vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, tendo o parquet reiterado o parecer lançado a fl. 82,
opinando pela desaprovação das contas, parecer de fl. 94.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pelo partido, cumprindo o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95.
A unidade técnica, em seu parecer conclusivo de fls. 75-78, apontou recebimento de recursos de origem não identificada pela agremiação
partidária, no exercício de 2017, os quais perfazem o montante de R$ 950,00, conforme transcrito abaixo:
"1) Aplicados os procedimentos técnicos de exame mediante as peças e documentos apresentados, foram observadas receitas de origem não
identificada, conforme exposto:
Receitas sem identificação no extrato bancário: com base nos extratos bancários foram observados recursos financeiros de origem não
identificada na conta-corrente n. 06.0732100-6 (Banrisul) no montante de R$ 950,00, sendo R$ 100,00, em 06/01/2017; R$ 100,00, em
06/01/2017; R$ 200,00, em 18/04/2017; e R$ 550,00, em 18/04/2017, conforme extratos fls. 39-50. Nos termos dos artigos 7º e 8º, § 2º, da
Resolução TSE n. 23.464/2015, as contas bancárias dos partidos políticos somente podem receber doações ou contribuições que contenham
o CPF ou o CNPJ dos doadores ou contribuintes devidamente identificados. Assim, o montante de R$ 950,00 é considerado tecnicamente
como recurso cuja origem não pode ser identificada em virtude da ausência de identificação dos doadores/contribuintes nos extratos bancários,
fato que enseja seu recolhimento ao erário.
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Caso a agremiação sane o apontamento acima, fica ressalvada a possibilidade de que, aplicados os procedimentos técnicos de exame sobre
tais receitas, esta unidade venha a apurar novas doações ou contribuições advindas de fontes vedadas até o momento não detectadas.
2) Quanto à pertinência e à validade dos comprovantes de receitas e gastos, esta unidade técnica verifica falha devido à ausência de
documentos comprobatórios que identifiquem apropriadamente as doações referidas no item 1.
O total das irregularidades montam R$ 950,00, sendo que representam 100% do total de recursos recebidos (R$ 950,00) e estão sujeitas a
aplicação dos artigos 47 e 49 da Resolução TSE n. 23.464/2015." (grifos meus)
O partido e seus responsáveis não apresentaram defesa.
O art. 13 da Resolução TSE n. 23.464/2015 dispõe que é vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou
pretexto, recursos de origem não identificada, tais como aqueles em que a inscrição no CPF do doador ou contribuinte não tenha sido
informado. No caso em tela, efetivamente houve o crédito de doações sem identificação no extrato bancário, sendo que a implicação
decorrente do recebimento de tais recursos é o dever de recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU), no prazo fixado no art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015, obrigação esta que o partido não observou.
Portanto, as contas devem ser desaprovadas, e os recursos de origem não identificada recebidos pelo partido devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 14 da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Conforme apurado pela unidade técnica, a proporção da referida irregularidade representa 100% do total da movimentação financeira do
exercício. Assim, para fins de adequar o percentual da multa prevista no art. 49 da Resolução TSE n. 23.464/2015 à proporção da importância
apontada como irregular, fixo em 20% (vinte por cento) a multa a ser aplicada ao montante de R$ 950,00, o que resulta em R$ 190,00.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo DESAPROVADAS as contas relativas ao exercício de 2017 do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de
Caseiros, com fulcro no art. 46, inc. III, "a", da Res. TSE n. 23.464/2015, pelo que determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo
Partidário pelo período de 06 meses, nos termos do art. 47, II, c/c art. 49, §6º, da citada Resolução.
Com o trânsito em julgado, deverá o partido, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o montante de R$ 1.140,00 (R$ 950,00 referente à
importância apontada como irregular e R$ 190,00 referente à multa de 20% aplicada sobre o referido valor), devidamente atualizado com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública - Taxa Selic - desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, ao
Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), juntando o comprovante aos autos, conforme art. 14, da Res. TSE n.
23.464/2015.
Notifiquem-se os Diretórios Estadual e Nacional para que deixem de repassar as cotas do Fundo Partidário.
Transcorrido o prazo de 15 dias sem que tenha sido comprovado o recolhimento dos valores devidos, certifique-se e encaminhe-se os autos à
Secretaria Judiciária do TRE-RS para que promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, nos termos do art. 61 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 23-38.2018.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Ibiraiaras
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) HENRIQUE GARBIN-OAB 81.370)
RESPONSÁVEL(S) : VOLMIR PUERARI E GILMAR MEZZOMO (ADV(S) HENRIQUE GARBIN-OAB 81.370)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Progressistas - PP do município de Ibiraiaras, por intermédio de advogado
constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 60.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 62.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 70.
A partir dos documentos juntados, a unidade técnica realizou o exame das contas, tendo expedido o relatório de fls. 71-75. O procurador do
partido foi intimado para responder à diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, fls. 80-82.
Em resposta, o partido acostou aos autos comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor apontado como recurso de origem não
identificada, por meio de Guia de Recolhimento da União, fls. 84-86, com o fim de atender à determinação contida no art. 14, da Resolução
TSE n. 23.464/2015.
Ato contínuo, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas, fls. 87-89.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 93.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente pelo partido, em desconformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95. Todavia, trata-se de falha
que não compromete a regularidade das contas.
A unidade técnica, em seu relatório de exame das contas de fls. 71-75, apontou recebimento de recursos de origem não identificada
pela agremiação partidária, no exercício de 2017, os quais perfaziam o montante de R$ 144,80.
Após intimação, o partido acostou aos autos comprovante de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União, fl. 86, com o fim de atender à determinação contida no art. 14, caput, da Resolução TSE n. 23.464/2015:
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"Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário."
Tendo em vista o atendimento da providência prevista no art. 14, da Resolução TSE n. 23.464/2015, as contas devem ser aprovadas, uma vez
que a irregularidade foi sanada pelo partido.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2017 do Progressistas - PP do município de Ibiraiaras, com fulcro no art.
46, inc. I, da Res. TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 143/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-82.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - OMISSÃO - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE - SD
RESPONSÁVEL(S) : PAOLA VIEIRA FURTADO E MAICKEL ADRIAN DA SILVA
Vistos.
Intimem-se a agremiação partidária e seus responsáveis, por nota de expediente, para que se manifestem, no prazo de 03 (três) dias, sobre as
informações e documentos apresentados no processo, especialmente sobre o parecer da unidade técnica e sobre o parecer do Ministério
Público Eleitoral, nos termos do art. 30, IV, “e”, da Res. TSE n. 23.546/2017.
Após, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Diligências Legais.
Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 144/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-37.2018.6.21.0028
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) RODRIGO CORRÊA-OAB 89221)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ NELSO RIBEIRO, VALDIR LUIZ SCALABRIN, VICENTE DURIGON E JOSÉ DUILIO GRIGOL (ADV(S) RODRIGO
CORRÊA-OAB 89221)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Lagoa Vermelha, por
intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95.
As contas foram apresentadas intempestivamente, em 06 de julho de 2018.
Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral; a publicação do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício por meio de edital no DEJERS; e análise preliminar das contas, conforme despacho de fl. 80.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral declarou estar ciente dos documentos apresentados pelo partido, promoção de fl. 82.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à prestação de contas, fl. 85.
Expedido o exame preliminar das contas, fl. 86, o órgão partidário e os responsáveis foram intimados para complementar a documentação, no
prazo de 20 dias, fls. 91-93, sendo que o procurador do partido apresentou os documentos faltantes, fls. 95-96.
Após análise técnica das peças, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas, fl. 97-99.
Foram os autos com vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas, parecer de fl. 103.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente pelo partido, em desconformidade com o art. 32 da Lei 9.096/95. Todavia, trata-se de falha
que não compromete a regularidade das contas.
A unidade técnica, em seu relatório preliminar de exame das contas de fl. 86, apontou ausência de documentos obrigatórios. Após intimado, o
procurador do partido apresentou os documentos faltantes, fls. 95-96, sanando a falha.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas no art. 12 da Res. TSE n.
23.464/2015, não havendo irregularidades nesse sentido.
Adoto, como razões de decidir, os termos do parecer conclusivo da unidade técnica, que efetuou o exame das peças obrigatórias constantes
nos autos, concluindo pela regularidade das contas apresentadas, em virtude da correta movimentação financeira no exercício considerado, fls.
97-99, conforme excertos transcritos abaixo:
“Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a
existência de impropriedades nas contas apresentadas. [...] Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os
procedimentos técnicos de exame, esta unidade técnica não observou a existência de irregularidades nas contas apresentadas. […] Diante
do exposto e com fundamento no resultado do exame ora relatado, conclui-se pela aprovação das contas.”
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O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 103.
Portanto, as contas devem ser aprovadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS as contas relativas ao exercício de 2017 do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Lagoa
Vermelha, com fulcro no art. 46, inc. I, da Res. TSE n. 23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 01 de outubro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2018 - 28 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-67.2018.6.21.0028
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Lagoa Vermelha
JUIZ ELEITORAL: SAMUEL BORGES
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (ADV(S) LEANDRO RAUPP TIETBOHL-OAB 56844)
RESPONSÁVEL(S) : ANTÔNIO SÉRGIO MOREIRA DE MATOS, REGINA DE MELO E DELCIO ZOLET (ADV(S) LEANDRO RAUPP
TIETBOHL-OAB 56844)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB do município de
Lagoa Vermelha, por intermédio de advogado constituído nos autos, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 32, §4º, da
Lei n. 9.096/95.
A declaração foi apresentada intempestivamente, em 14 de agosto de 2018.
Determinada a atualização da autuação; a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e respectivos
responsáveis; a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do artigo 6º da Resolução
TSE n. 23.546/2017, bem como a certificação nos autos acerca de eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário; e a juntada de manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos
incisos I, II e III do art. 45 da referida resolução, fl. 26.
Certificado o transcurso do prazo sem impugnações à declaração de ausência de movimentação apresentada pelo partido, fl. 31.
A unidade técnica, em seu parecer de fl. 35, opinou que a declaração de ausência de movimentação de recursos fosse julgada aprovada, na
forma do art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Após vista, o Ministério Público Eleitoral opinou que as contas fossem julgadas aprovadas, parecer fl. 37.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
As declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada intempestivamente pelo partido, em desconformidade com o art. 32
da Lei 9.096/95. Todavia, trata-se de falha que não compromete a regularidade das contas.
A unidade técnica, em seu parecer de fl. 35, relatou que, com base nas informações disponíveis até aquele momento, não havia indicação de
que, no exercício de 2017, o Diretório Municipal do Partido Republicano Brasileiro de Lagoa Vermelha tenha recebido valores provenientes do
Fundo Partidário ou realizado movimentação financeira com outros recursos. Por fim, opinou que a declaração de ausência de movimentação
de recursos fosse julgada aprovada.
Extraia-se que não houve recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas referidas no art. 12 da Res. TSE n.
23.464/2015, não havendo irregularidades nesse sentido.
O Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades, opinando pela aprovação das contas, fl. 37.
Portanto, a declaração de ausência de movimentação de recursos deve ser aprovada, nos termos do art. 45, VIII, "a", c/c o art. 46, I, da Res.
TSE n. 23.464/2015.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADA a declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício de 2017, apresentada pelo
Partido Republicano Brasileiro - PRB do município de Lagoa Vermelha, com fulcro no art. 45, VIII, "a", c/c o art. 46, I, da Res. TSE n.
23.464/2015.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Lagoa Vermelha, 01 de outubro de 2018
SAMUEL BORGES
Juiz Eleitoral da 028ª ZE
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31ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 112/2018 - 31 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-21.2018.6.21.0031
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - Omissão na Apresentação das Contas
PROCEDÊNCIA: Montenegro
JUÍZA ELEITORAL: DEISE FABIANA LANGE VICENTE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE MONTENEGRO/RS
RESPONSÁVEL(S) : NELSON LUIZ TIMM E DOUGLAS HALLAM
I - RELATÓRIO:
Trata-se de processo de omissão na prestação de contas, referente ao exercício financeiro de 2017, do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) do
Município de Montenegro-RS (fls. 02-09).
Informado pelo Chefe de Cartório o decurso do prazo para a apresentação das contas sem qualquer manifestação das partes, cujo prazo foi
concedido em atenção ao art. 30, inciso I, da Res. TSE n. 23.546/2017 (fl. 10), foram despachados os autos determinando a notificação do
órgão estadual e nacional do partido para a suspensão de repasse de novas cotas do Fundo Partidário à comissão provisória omissa, bem
como determinando nova tentativa de notificação do diretório estadual e do responsável Douglas Hallam (fls. 10v-11).
Expedidas Carta Precatória (fl. 12), Cartas de Notificação aos diretórios estadual e nacional (fls. 14-15) e Mandado de Notificação (fl. 17), após
cumprida a Carta Precatória (fls. 20-30) e o Mandado de Notificação (fls. 33-34), foi certificado o decurso do prazo para a apresentação das
contas (fl. 35), sendo novamente despachados os autos decretando a revelia das partes e a adoção dos procedimentos previstos no artigo 30,
inciso IV, alíneas "a" a "c" da Res. TSE n. 23.546/2017 (fl. 35v).
Realizado o exame, foi certificada a ausência de informações sobre a eventual emissão de recibos de doação e registro de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário (fls. 36-37), bem como juntado o extrato bancário eletrônico correspondente (fls. 38-39).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, ante a permanência da ausência de
apresentação das contas, mesmo após oportunizada sua prestação após as notificações realizadas pela Justiça Eleitoral (fls. 41-41v).
Novo despacho exarado nos autos (fl. 42v), determinando a intimação das partes para manifestação acerca da documentação juntada aos
autos pela unidade técnica de exame e pelo Ministério Público Eleitoral, transcorrendo o prazo in albis (fl. 44).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas possui jaez constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição Federal), sendo os partidos políticos obrigados a enviar à
Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano anterior mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo a grei apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício (art.
32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res. TSE n. 23.546/2017). Dessa maneira, consoante certidão de fls. 03-04, o Partido
Trabalhista Brasileiro esteve constituído, no exercício financeiro de 2017, no município de Montenegro-RS, tendo como responsáveis
financeiros o presidente Nelson Luiz Timm e o tesoureiro Douglas Hallam, fato que gerou a obrigação de prestar contas.
Registra-se também que, nos termos do art. 65, § 3º, inciso III, da Res. TSE n. 23.546/2017, "as prestações de contas relativas aos exercícios
de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE n. 23.464, de 17 de dezembro de 2015", motivo
pelo qual, sendo as presentes contas do exercício financeiro de 2017, devem as eventuais penalidades serem aplicadas com base nas
disposições constantes na Res. TSE n. 23.464/2015. Por outro lado, seu processamento deveria seguir o rito previsto na Res. TSE n.
23.546/2017 que, da análise dos autos, verifico foi regularmente efetuada.
No mérito, constatada a regularidade das notificações realizadas, e a permanência da omissão na obrigação de prestar contas, mesmo após
oportunizada sua apresentação, o julgamento dessas como não prestadas é medida que se impõe, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a",
da Res. TSE n. 23.464/2015.
Quanto às sanções a serem aplicadas, tais estão previstas no artigo 48 da Resolução TSE n. 23.464/2015, o qual regulamenta que:
Art. 48 A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
§ 1º Julgadas não prestadas as contas do órgão nacional do partido, o Tribunal Superior Eleitoral deve encaminhar os autos ao Ministério
Público Eleitoral para os fins do art. 28, III, da Lei n. 9.096, de 1995.
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados.
Considerando que não há notícia, nos presentes autos, do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, deixo de determinar a
devolução de tais valores, eis que inexistentes, permanecendo a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto
não for regularizada a situação do partido. Por oportuno, destaca-se, os créditos realizados na conta bancária foram adequadamente
identificados, não havendo o registro de recebimento de recursos de fonte vedada.
Ainda, a Resolução TSE n. 23.571/2018, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, prevê
no caput do artigo 42 que "será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação", sendo que
tal suspensão de registro ou anotação também era prevista no caput do artigo 42 da Res. TSE n. 23.465/2015, vigente à época do exercício
financeiro das presentes contas.
Dessa forma, ante a omissão na apresentação das contas, fica o órgão partidário municipal impedido de receber recursos oriundos do Fundo
Partidário, bem como suspenso o registro ou anotação de seus órgãos de direção enquanto não regularizada sua situação.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) do município de Montenegro-RS, relativas ao exercício
financeiro de 2017, nos termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados, cominando ao
órgão diretivo municipal a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva apresentação das
contas e a suspensão do registro de anotação de seus órgãos de direção, enquanto não regularizada a sua situação.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se, sendo as partes mediante publicação desta sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS, considerando ter sido
decretada a revelia destes (caput do artigo 346 do CPC).
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Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão e oficie-se ao egrégio Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul comunicando a determinação de suspensão do registro de anotação do órgão de direção municipal do
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Montenegro-RS.
Cumpridas as demais diligências, arquivem-se.
Montenegro, 04 de outubro de 2018
DEISE FABIANA LANGE VICENTE
Juíza Eleitoral da 031ª ZE

53ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 053/2018
O Doutor Cristiano Eduardo Meincke, Juiz Eleitoral da 53ª Zona de Sobradinho-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, perante este juízo, situado na Rua Lino Lazzari, 124 – Centro,
em Sobradinho, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE
23.546/2017, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos prevista no art. 28, § 3º da Resolução referida, relativa à Prestação de
Contas anual do exercício financeiro de 2017 de diretório municipal/comissão provisória municipal.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do seguinte partido político:
PARTIDO

MUNICÍPIO

Democratas – DEM

LAGOÃO

RESPONSÁVEIS
MAURICIO STEIGLEDER NARCHI – Presidente no exercício 2017
JARDEL RARIGA– Tesoureiro no exercício 2017

PRAZO: Qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação desse Edital, poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral Substituto subscreveu e mandou publicar o presente
Edital.
Sobradinho-RS, 06/10/2018
Eu, Rafael Miranda Trindade, Técnico Judiciário da 53ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE,
Juiz Eleitoral da 53ª ZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 174/2018 - 53 ZE/RS
053ª ZONA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Processo: PC - 2967 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 – Partido Político - Órgão de Direção Municipal PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Juiz Eleitoral: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Procedência: Lagoão
Número Único: 29-67.2018.6.21.0053
Partido(s) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE LAGOÃO (Adv(s) Marice
Balbuena Dal Forno-OAB 47732)
Responsável(s) : ARI DOS SANTOS BORGES e ANTONIO ORACI BORGES (Adv(s) Marice
Balbuena Dal Forno-OAB 47732)
I – RELATÓRIO
Trata-se de processo de Prestação de Contas partidária anual referente à omissão do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB DE
LAGOÃO em prestar contas referentes ao exercício financeiro 2017.
As partes foram regularmente notificadas para que suprissem a omissão e providenciassem a prestação das contas, mas apresentaram uma
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos feita fora do modelo disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral no Sistema de
Prestação de Contas Anuais – SPCA.
Determinada a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário, foi dado regular seguimento ao trâmite, com a colheita e certificação
das informações sobre recibos de doação e dos repasses do Fundo, bem como a inexistência de extratos bancários, passando-se à posterior
oitiva do Ministério Público Eleitoral, que pugnou pelo julgamento das contas como não prestadas. Partido e responsáveis foram novamente
intimados sobre abertura de prazo para regularização da situação, mas permaneceram inertes (fl. 29).
Os autos, então, retornaram conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
De início, convém ressaltar que os aspectos processuais da Resolução TSE 23.546/2017 aplicam-se imediatamente às prestações de contas
referentes ao exercício 2017, que, nas questões de mérito, submetem-se aos dispositivos da Resolução TSE 23.464/2015, a teor do disposto
no art. 65, §§ 1º e 3º, III, da Resolução atual.
Assim, todos os partidos devem prestar contas anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente, mesmo não havendo recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
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A presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos foi elaborada à margem do modelo disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral no Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA, havendo assim descumprimento da regra prescrita no art. 28, § 3º, I da
Resolução TSE 23.546/2017, o qual exige que esta seja preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet.
Nota-se que a agremiação descumpriu o mandamento normativo ao não se desincumbir da sua obrigação em prestar contas, embora alertado
diversas vezes sobre tal necessidade.
A omissão na prestação de contas partidárias esteve prevista no art. 46 da Resolução TSE 23.464/2015, com a respectiva sanção estipulada
em seu art. 48, a saber:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas;
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político.
Dessa forma, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe.
III - DISPOSITIVO
Isso posto, e com fundamento no art. 46, IV, a, da Resolução TSE 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB de LAGOÃO, referentes ao exercício financeiro 2017, sancionado o órgão municipal com a proibição do
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não regularizada sua situação de inadimplência.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, certifique-se e registre-se a decisão no sistema SICO, bem como sejam providenciadas as comunicações do art. 60
da Resolução TSE 23.546/2017.
Tudo feito, arquive-se.
Sobradinho, 03 de outubro de 2018.
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 175/2018 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-76.2018.6.21.0053
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lagoão
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE LAGOÃO (ADV(S) ROGERIO BARBIERI CARNIEL-OAB
51609)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ANISIO MENEZES EFEL, REJANE DENISE PEREIRA FORNARI E ROSEMAR DOS SANTOS MULLER (ADV(S)
ROGERIO BARBIERI CARNIEL-OAB 51609)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão provisório municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA –
PSDB de LAGOÃO, referente ao exercício financeiro 2017.
As contas foram prestadas em 30.04.2018, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015 (fls. 02-42).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 49-52).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades que
pudessem macular a regularidade das contas, manifestando-se assim pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 63/65).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo caminho e sugeriu que as contas fossem aprovadas com ressalvas (fl. 67).
Os autos, então, retornaram conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
De início, convém ressaltar que os aspectos processuais da Resolução TSE 23.546/2017 aplicam-se imediatamente às prestações de contas
referentes ao exercício 2017, que, nas questões de mérito, submetem-se aos dispositivos da Resolução TSE 23.464/2015, a teor do disposto
no art. 65, §§ 1º e 3º, III, da Resolução atual.
Neste sentido, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e da destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Compulsando os autos, verifico que as contas foram apresentadas no dia 30/04/2018, ou seja, dentro do prazo legal, estando de acordo com a
legislação vigente.
Verifico, porém, que o órgão partidário não observou a formalidade referente à comprovação da remessa da Escrituração Contábil Digital à
Receita Federal do Brasil (art. 29, I da Resolução TSE 23.464/15)
A adoção da escrituração digital e o encaminhamento pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) são procedimentos obrigatórios em
relação às prestações de contas dos órgãos municipais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2017, a ser
realizada até 30 de abril de 2018 (art. 66, III).
Não há, nos autos, qualquer indicativo de que a Escrituração Contábil Digital – ECD do órgão partidário tenha sido enviada à Receita Federal
através do SPED.
Efetuada consulta ao SPED para verificação da disponibilidade da ECD, o sistema informou não haver escrituração recebida, com registro de
“Arquivo não disponível na RFB”.
Solicitado arquivo digital com a escrituração, não foi obtida resposta até a presente data.
Entendo, assim, ter havido uma falha formal devido à omissão no encaminhamento da Escrituração Contábil Digital à Receita Federal,
incorrendo o prestador em uma impropriedade que, embora não tenha o potencial de desaprovar as contas, deve ser considerada.
III – DISPOSITIVO
Dessa forma, com base na fundamentação ora exposta e nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE 23.464/2015, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do órgão partidário municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB de LAGOÃO, referentes
ao exercício 2017, uma vez verificada impropriedade de natureza formal, falha ou ausência irrelevante à regularidade das contas.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 03 de outubro de 2018
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 176/2018 - 53 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-37.2018.6.21.0053
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partido Político - Órgão de Direção Municipal PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lagoa Bonita do Sul
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE LAGOA BONITA DO SUL (ADV(S) ROGÉRIO BARBIERI
CARNIEL-OAB 51609 E VALDENI ROGERIO CARNIEL-OAB 8698)
RESPONSÁVEL(S) : ARTEMIO DA ROSA, CARINA APARECIDA DA ROSA, VALDIR DRESCHER E ODILAR JOSÉ BUSATTO (ADV(S)
ROGÉRIO BARBIERI CARNIEL-OAB 51609 E VALDENI ROGERIO CARNIEL-OAB 8698)
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas partidária anual do órgão provisório municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA –
PSDB de LAGOA BONITA DO SUL, referente ao exercício financeiro 2017.
As contas foram prestadas em 25.05.2018, com grande parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015 (fls. 02-28).
Cópias do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral e publicadas por
meio de edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, tendo o seu prazo transcorrido sem impugnações (fls. 38-42).
Após exame das contas, foi elaborado parecer conclusivo pela unidade técnica, a qual não identificou impropriedades ou irregularidades que
pudessem macular a regularidade das contas, manifestando-se assim pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 50/53).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral seguiu o mesmo caminho e sugeriu que as contas fossem aprovadas com ressalvas (fl. 55).
Os autos, então, retornaram conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
De início, convém ressaltar que os aspectos processuais da Resolução TSE 23.546/2017 aplicam-se imediatamente às prestações de contas
referentes ao exercício 2017, que, nas questões de mérito, submetem-se aos dispositivos da Resolução TSE 23.464/2015, a teor do disposto
no art. 65, §§ 1º e 3º, III, da Resolução atual.
Neste sentido, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do exercício subsequente, de forma a
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e da destinação de suas despesas, possibilitando sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Compulsando os autos, verifico que as contas foram apresentadas no dia 25/05/2018, portanto, fora do prazo legal, infringindo a legislação
eleitoral vigente.
Verifico, também, que o órgão partidário não observou a formalidade referente ao recebimento de doações estimáveis em dinheiro.
Senão, vejamos.
As doações estimáveis em dinheiro constituem fonte de receita do partido e sua utilização foi regulamentada pelo art. 9º Resolução TSE
23.464/2015, nestes termos:
Art. 9º As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados
no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I – documento fiscal emitido em nome do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do doador
pessoa física;
II – instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao
partido político;
III – instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de serviços prestados por pessoa física em favor do partido; ou
IV – demonstração da avaliação do bem ou do serviço doado, mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pelo doador e a
sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
As doações estimáveis em dinheiro recebidas devem ainda ser submetidas à emissão dos recibos de doação previstos no art. 11 da
Resolução, conforme disposto no seu § 7º:
Art. 11. Os órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três dias contados do crédito na conta bancária, recibo de
doação para:
I – as doações recebidas de pessoas físicas;
II – as transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro realizadas entre partidos políticos distintos, com a identificação do doador
originário;
III – as transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro realizadas entre níveis de direção partidária do mesmo partido político, com a
identificação do doador originário;
IV – as transferências financeiras de recursos do Fundo Partidário realizadas entre partidos distintos ou entre níveis de direção do mesmo
partido, dispensada a identificação do doador originário.
§ 7º Aplicam-se às doações de bens estimáveis em dinheiro o disposto neste artigo, observando-se que:
I – o recibo deve ser emitido no prazo de até cinco dias contados da doação e, na hipótese da cessão temporária, do início do recebimento dos
bens e serviços, estipulando-se o valor estimável em dinheiro pelo período pactuado, computando-se o primeiro mês;
Já os arts. 13 e 14 apontam que incorrem em origem não identificada as doações estimáveis referentes à prestação de serviços que não sejam
produto da atividade do prestador, ocorrência cujas “consequências são apuradas e decididas no momento do julgamento da prestação de
contas”:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
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a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado; e
III – o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 2º No caso das doações estimáveis em dinheiro por meio de doação ou cessão temporária de bem que não seja do patrimônio do doador
identificado, ou do recebimento de serviços que não sejam produto da atividade do doador, as consequências são apuradas e decididas no
momento do julgamento da prestação de contas.
No caso em tela, temos que a agremiação recebeu uma doação estimável em dinheiro, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), através
de serviços contábeis .
Em cumprimento ao disposto no art. 11, o partido emitiu o respectivo recibo de doação.
Já a certidão de regularidade profissional juntada aos autos comprova ser o serviço produto da atividade da prestadora, não havendo o que
falar em doação de origem não identificada, afastando-se, assim, a aplicação dos arts. 13 e 14 da Resolução.
No entanto, o regramento previsto no art. 9º não restou observado, mas não prejudicou o exame regular das contas.
Entendo, assim, ter havido uma falha formal devido à omissão na comprovação do recurso recebido, incorrendo o prestador em uma
impropriedade que, embora não tenha o potencial de desaprovar as contas, deve ser considerada.
III – DISPOSITIVO
Dessa forma, com base na fundamentação ora exposta e nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE 23.464/2015, julgo APROVADAS COM
RESSALVAS as contas do órgão partidário municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB de LAGOA BONITA DO
SUL, referentes ao exercício 2017, uma vez verificada impropriedade de natureza formal, falha ou ausência irrelevante à regularidade das
contas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se a decisão no sistema SICO, certifique-se e arquive-se.
Sobradinho, 03 de outubro de 2018
CRISTIANO EDUARDO MEINCKE
Juiz Eleitoral da 053ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 232/2018 - 57 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 26-03.2018.6.21.0057
PROCESSO ADMINISTRATIVO - DIREITO ELEITORAL - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral
PROCEDÊNCIA: Uruguaiana
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO
RÉU(S) : PSL
Vistos e examinados.
Trata-se de Representação oriunda do Ministério Público Eleitoral em face da realização de propaganda irregular realizada pelo Partido Social
Liberal, relacionada à utilização de equipamento sonoro por pessoa que caminha pelas vias da cidade, anunciando propaganda do candidato a
deputado estadual Tenente Coronel Zucco (1700), tendo em vista o descumprimento da Legislação Eleitoral – Resolução 23.551/2017, em seu
art. 11, § 3º, que permite a utilização de carros de som como meio de propaganda eleitoral apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou
durante reuniões e comícios.
A Lei das Eleições é clara ao prever que carros de som somente podem ser utilizados nos eventos de caminhadas, carreatas e passeatas ou
durante reuniões e comícios, até às 22h do dia que antecede a eleição. Por oportuno transcrevem- se os dispositivos pertinentes:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 9o Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata
ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 9o-A. Considera-se carro de som, além do previsto no § 12, qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que
transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de oitenta
decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3o deste artigo,
apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Pela simples leitura dos dispositivos, verifica-se claramente que o espírito da lei é de justamente vedar a propagação de som de propoganda
eleitoral, em movimento pela cidade, fora do ambiente de uma caminhada, comício e passeata ou durante reuniões e comícios.
No caso em análise, a pessoa, sozinha, portando um aparelho de som, como se fosse uma mochila, caminhando pelas ruas da cidade, acaba
fazendo as vezes de um verdadeiro veículo, tracionado por força humana, possibilitando deslocamento de aparelho de som com o objetivo de
propagar o som da propaganda eleitoral, justamente o que é vedado pela lei eleitoral.
De outra parte, não se confunda o contexto de uma caminhada, a qual, pelo contexto eleitoral, diz com o ato de um grupo de pessoas
deslocar-se em via pública para fins de dar apoio a uma candidatura, com o ato isolado de uma pessoa, a qual age com o único propósito de
fazer cicular aparelho de som, com emissão de propaganda eleitoral.
Diante do descumprimento da legislação eleitoral (§ 11 do art. 39 da Lei das eleições), bem como orientação repassada por este Juízo a todos
os Partidos Políticos envolvidos no processo eleitoral, tendo como base, ainda, os instrumentos probatórios juntados à Representação ora
analisada, determino a imediata intimação Partido Social Liberal (PSL), para que cesse imediatamente a conduta vedada acima descrita de
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veiculação de propaganda eleitoral mediante a utilização de deslocamento e circulação de aparelho de som pelas vias da cidade, por meio de
tração humana, em desacordo com a normativa eleitoral, circulaçaõ esta que somente é permitida em eventos de caminhadas, carreatas e
passeatas ou durante reuniões e comícios, até às 22h do dia que antecede a eleição, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), sem prejuízo de eventual configuração, por parte do representante do Partido, de crime de desobediência, além de apreensão do
aparelho de som utilizado para a prática da infração eleitoral acima delineada.
Notifique-se imediatamente o presidente do Partido Político, inclusive por meio de telefonema, certificando-se nos autos.
Junte-se à notificação, para melhor esclarecimento, a orientação já dada a todos partidos a respeito do tema, a fim de que não se alegue
posteriormente má compreensão do quanto decidido.
Vias da presente decisão servirão como instrumento para a devida notificação do Partido, por meio de seu representante, e para cumprimento
da medida, cumprindo ao Cartório Eleitoral anexar ao documento encaminhado ao Sr. Oficial de Justiça o endereço completo do intimando.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Diligências Legais.
Uruguaiana, 04 de outubro de 2018
CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO
Juiz Eleitoral da 057ª ZE

60ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2018 - 60 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-65.2017.6.21.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Exercício 2016
PROCEDÊNCIA: Turuçu
JUÍZA ELEITORAL: RITA DE CÁSSIA MÜLLER
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) ADREAN OSWALDT PEGLOW-OAB 75293)
RESPONSÁVEL(S) : OTÁVIO FRONTINO DE SOUZA FILHO E DIACKES EMERSON LEAL CARVALHO (ADV(S) ADREAN OSWALDT
PEGLOW-OAB 75293)
Vistos.
Intime-se o partido para recolhimento de R$ 649,00 ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 dias, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Não ocorrendo o pagamento, intime-se o diretório estadual do PSDB para que proceda, até o limite da sanção, ao desconto e retenção dos
recursos provenientes do Fundo Partidário destinados ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que trata o inciso II do art.
3º da Res. TSE n. 23.464/15, e destine a quantia retida à conta única do Tesouro Nacional, juntando aos autos da prestação de contas a
respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), ou informe, no prazo de 15 dias, a inexistência ou insuficiência de recursos do Fundo
Partidário a ser repassados ao órgão municipal.
Dil.
Pelotas, 05 de outubro de 2018
RITA DE CÁSSIA MÜLLER
Juíza Eleitoral da 060ª ZE

74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 216/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 243-63.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) TAIANNY BAGESTEIRO DE SOUZA-OAB 103377)
RESPONSÁVEL(S) : CLAUDIOMIRO FERRANDO BORGES E MARCIA SANTOS RODRIGUES (ADV(S) TAIANNY BAGESTEIRO DE
SOUZA-OAB 103377)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Defiro o requerido pela AGU (fl. 87). O nome e a qualificação deverão ser somente do partido, consoante decisão de fls. 71 e 72.
Providências pelo Cartório.
Após, arquive-se.
Alvorada, 25 de setembro de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 217/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 2-21.2018.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
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PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES-OAB 31738)
RESPONSÁVEL(S) : JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES, RAQUEL REJANE DA SILVA E VERA LUCIA FLORES FERREIRA (ADV(S)
JUSSARA TERESINHA PINTO MENDES-OAB 31738)
Vistos.
Intimem-se o orgão partidário e suas responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as
provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (art. 38 da Res. TSE 23.546/2017).
DL.
Alvorada, 31 de agosto de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 218/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 390-89.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
EXEQUENTE(S) : AGU
EXECUTADO(S) : DEISE MIRIAN DA SILVA SCHNEIDER (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
Faça-se vista à exequente.
DL.
Alvorada, 11 de setembro de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 219/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 75-27.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN (ADV(S) ALVIDES BENINI-OAB 48920, JUSSANA COLOVINI DA SILVA-OAB
78800 E NERI DA SILVA-OAB 30587)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR BENINI (ADV(S) ALVIDES BENINI-OAB 48920, JUSSARA COLOVINE DA SILVA-OAB 78800 E NERI DA
SILVA-OAB 30587), VALDEMAR RIVA (ADV(S) ALVIDES BENINI-OAB 48920, JUSSANA COLOVINI DA SILVA-OAB 78800 E NERI DA
SILVA-OAB 30587)
Vistos.
Quanto ao parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 166 e verso), aguarde-se o prazo do Edital 022/2018.
Após, à Unidade Técnica para que se manifeste, consoante art. 34 da Res. TSE 23.546/2017.
DL.
Alvorada, 05 de setembro de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 220/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 67-21.2015.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB 49E589 E JOSÉ CARLOS
DALLASTRA-OAB 27425)
RESPONSÁVEL(S) : GILBERTO NUNES DA SILVA (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB 49E589 E JOSÉ CARLOS DALLASTRA-OAB
27425), JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL
Vistos.
Não havendo sobre o que os prestadores de contas se manifestarem, ao parecer conclusivo, conforme art. 36 da Res. TSE 23.546/2017.
Diligências legais.
Alvorada, 31 de agosto de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 221/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 47-59.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) LUIS HENRIQUE MORAES SPIERCORT-OAB 54865)
RESPONSÁVEL(S) : DOUGLAS MARTTELO DE SOUZA SILVEIRA, CELMIR MARTELLO E MARGARETE SANTOS DE SOUZA (ADV(S)
LUIS HENRIQUE MORAES SPIERCORT-OAB 54865)
Vistos.
Transcorrido o prazo sem resposta do Diretório Estadual do DEM-RS, o DEM de Alvorada/RS e seus responsáveis deverão providenciar o
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante recebido indevidamente, sob pena de serem inscritos no Cadastro Informativo dos Créditos
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não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN (Res. TSE n. 23.464/15, art. 49, § 3º, IV e 60, I, “b”, e III, “b”), no prazo de 15 dias (art.
60, I, b, da Res. TSE n. 23.464/15).
DL.
Alvorada, 31 de agosto de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 222/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-74.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) VALMOR DE FREITAS JÚNIOR-OAB 60539)
RESPONSÁVEL(S) : VALTER LUIZ SLAYFER (ADV(S) CÉSAR LUÍS PACHECO GLÖCKNER-OAB 64039, TAMARA LOPES LEMES-OAB
93134 E VANESSA ARMILIATO DE BARROS-OAB 59181), JOSÉ CARLOS DA SILVA GOMES (ADV(S) VALMOR DE FREITAS JÚNIOROAB 60539)
Vistos.
Recebo o recurso retro (fls. 164/167).
Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos.
Ao Egrégio TRE-RS.
Alvorada, 31 de agosto de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 223/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 236-71.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : ANTONIO MARTIGNONI (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
Vistos.
Defiro o pedido da AGU quanto à desistência da penhora dos automóveis localizados via RENAJUD, bem como quanto a suspensão do
presente feito pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir desta data, para que o devedor possa se restabelecer e dar continuidade ao presente
processo.
Após o prazo referido, à AGU.
Antes, intime-se Antonio Martignoni informando que a AGU permanece à disposição para buscar uma solução conciliatória ao litígio.
DL.
Alvorada, 31 de agosto de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 224/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-37.2017.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB 49E589 E JOSÉ CARLOS
DALLASTRA-OAB 27425)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL E GILBERTO NUNES DA SILVA (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB
49E589 E JOSÉ CARLOS DALLASTRA-OAB 27425)
Vistos.
Ouça-se a unidade técnica, nos termos do art. 40 da Res. TSE 23.546/2017.
Alvorada, 31 de agosto de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 225/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 63-81.2015.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) DIONÍSIO LEAL MAYER JÚNIOR-OAB 61968)
Vistos.
Aguarde-se o cumprimento do Mandado 046/2018.
DL.
Alvorada, 31 de agosto de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES - Juíza Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 226/2018 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 447-10.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: ROSANGELA CARVALHO MENEZES
EXEQUENTE(S) : AGU
EXECUTADO(S) : LUIS CÉSAR MARQUES DE ALMEIDA (ADV(S) MARIANE DE JESUS ANACLETO-OAB 101.055)
Vistos.
À Advocacia Geral da União.
Alvorada, 06 de setembro de 2018
ROSANGELA CARVALHO MENEZES
Juíza Eleitoral da 074ª ZE

121ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 055/2018 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 19-13.2018.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - CNPJ:01273957/0001-74 - ADVOGADO: LENI LUIZ FIOR OAB/RS
31.357
RESPONSÁVEL(S) : CARLOS CELESTINO PEUKERT (PRESIDENTE) CPF: 14389045091 - LAIR LAGEMMAN (TESOUREIRO) CPF:
452.454.520-49 E LAIR LAGEMANN (EX- PRESIDENTE) - LAURO VOGEL CAMPOS (EX-TESOUREIRO)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO– (MDB), do município de IBIRUBÁ-RS,
relativa ao Exercício financeiro de 2017. Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício (flS. 73-74)
e enviados tais documentos ao Ministério Público Eleitoral, decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 79).Foram
realizadas diligências conforme determinação (fl. 82). Sanadas as irregularidades apontadas pelo examinador (fls.80-81), a Unidade Técnica
(fls.91) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 94) manifestaram-se pela aprovação das contas partidárias. Vieram os autos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente pela agremiação partidária (em 30/05/2018) e em desconformidade com os dispositivos da
Lei 9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Segundo parecer da Unidade Técnica, o partido político, no exercício financeiro em exame, não recebeu recursos do Fundo Partidário, bem
como declarou receitas e despesas compatíveis com os extratos bancários apresentados, as quais restaram comprovadas pela documentação
acostada. Não houve o recebimento de doações.
Não existem impropriedades ou irregularidades nas contas apresentadas. Assim, por refletirem adequadamente a real movimentação
financeira do partido político, a aprovação das contas partidária é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n° 23.546/2017, APROVO as contas apresentadas pelo MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO– (MDB), do município de IBIRUBÁ-RS , relativa ao Exercício financeiro de 2017.
Publique-se no DEJERS. Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Ibirubá, 02 de outubro de 2018
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 056/2018 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-65.2018.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) - CNPJ: 25355893/0001-19 - IBIRUBÁ-RS- - ADV: LUCAS COUTO LAZARI OAB/RS: 84.482
RESPONSÁVEL(S) : MAURO CÉSAR CONSTANTINO (PRESIDENTE) CPF: 715244010-72 - JUNARA BONGIORNO (TESOUREIRA) CPF:
495632380-87
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo PARTIDO DA REPÚBLICA– (PR), do município de IBIRUBÁ-RS, relativa ao Exercício
financeiro de 2017. Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício (fl. 56) e enviados tais
documentos ao Ministério Público Eleitoral, decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 57). Foram realizadas diligências
conforme determinação (fl. 59). Apesar de o partido não apresentar esclarecimentos quanto à impropriedade apontada (fl.58), tal fato não
obstou a análise de contas pelo examinador. A Unidade Técnica (fls.64 e 65) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 69) manifestaram-se pela
aprovação com ressalvas das contas partidárias. Vieram os autos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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As contas foram apresentadas intempestivamente pela agremiação partidária (em 15/06/2018) e em desconformidade com os dispositivos da
Lei 9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Segundo parecer da Unidade Técnica, o partido político, no exercício financeiro em exame, não recebeu recursos do Fundo Partidário, bem
como declarou receitas e despesas compatíveis com os extratos bancários apresentados, as quais restaram comprovadas pela documentação
acostada. O recebimento de doação não configurou advir de fonte vedada ou não identificada.
Não há irregularidades nas contas apresentadas. Assim, por refletirem adequadamente a real movimentação financeira do partido político, a
aprovação das contas partidária é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n° 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
PARTIDO DA REPÚBLICA– (PR), do município de IBIRUBÁ-RS, relativa ao Exercício financeiro de 2017.
Publique-se no DEJERS. Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Ibirubá, 02 de outubro de 2018
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 057/2018 - 121 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-88.2018.6.21.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Ibirubá
JUIZ ELEITORAL: RALPH MORAES LANGANKE
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) - CNPJ:03391204/0001-99 - QUINZE DE NOVEMBRO-RS ADV :
JACQUES BRANDENBURG GUNTZEL OAB/RS: 91592
RESPONSÁVEL(S) : LAUDENO LOTARIO EICKSTAEDT (PRESIDENTE NO EXERCÍCIO 2017) - CPF: 47196335015 - ERNO ERNANI KNAK
(TESOUREIRO NO EXERCÍCIO 2017) - CPF: 60780576004 E MARCOS LUIS PETRI (PRESIDENTE) CPF: 954047830-87 - LAONI STOLTE
(TESOUREIRO) CPF: 56412053034
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO– (MDB), do município de QUINZE DE
NOVEMBRO-RS, relativa ao Exercício financeiro de 2017. Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do
Exercício (fl. 57) e enviados tais documentos ao Ministério Público Eleitoral, decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl.
58).Foram realizadas diligências conforme determinação (fl. 61). Sanadas as irregularidades apontadas pelo examinador (fl.60), a Unidade
Técnica (fls.69) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 72) manifestaram-se pela aprovação das contas partidárias. Vieram os autos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas intempestivamente pela agremiação partidária (em 10/05/2018) e em desconformidade com os dispositivos da
Lei 9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Segundo parecer da Unidade Técnica, o partido político, no exercício financeiro em exame, não recebeu recursos do Fundo Partidário, bem
como declarou receitas e despesas compatíveis com os extratos bancários apresentados, as quais restaram comprovadas pela documentação
acostada. Não houve o recebimento de doações.
Não existem impropriedades ou irregularidades nas contas apresentadas. Assim, por refletirem adequadamente a real movimentação
financeira do partido político, a aprovação das contas partidária é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do art. 46, inciso I, da Resolução TSE n° 23.546/2017, APROVO as contas apresentadas pelo MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO– (MDB), do município de QUINZE DE NOVEMBRO-RS , relativa ao Exercício financeiro de 2017.
Publique-se no DEJERS. Intime-se o MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Ibirubá, 02 de outubro de 2018
RALPH MORAES LANGANKE
Juiz Eleitoral da 121ª ZE
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