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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 148/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada será julgado também o seguinte processo:
Sessão de 26.11.2019 (terça-feira, às 14:00 horas):
Relator: Roberto Carvalho Fraga 1)Proc. Classe PC N. 7385 - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício Financeiro - Contas Não Apresentação das Contas - Exercício 2016. Procedência: D/C. Interessado(s): Partido da República - PR, Giovani Cherini e Enilto José da
Silva (Adv(s) Rodrigo Carvalho Neves-OAB OAB/RS 72.085), Cajar Onesimo Ribeiro Nardes e Roberto Carlos Scheidt de Lima.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 18.11.2019. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.

Acórdãos
PROCESSO 0600818-45.2019.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600818-45.2019.6.21.0000 - Canoas - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: CLAUDIA GROHS PAUHL, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, 134ª ZONA ELEITORAL CANOAS/RS
Requisição de Cláudia Grohs Pauhl. 134ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982. Resolução TSE n
23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO: Por unanimidade, autorizaram a requisição.
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Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA P N. 264, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.
* Republicação por erro material na data da Portaria.
NOMEIA OS MEMBROS DO COMITÊ VALOR PÚBLICO - NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E DE ACESSIBILIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
A Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os servidores MAGDA STOLL ANDRADE, Assessora de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional; ADRIANA
SPILKI, Assistente I da Assessoria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Institucional; DANIELA FIGUEIREDO DE SOUZA
MACHADO, Assistente IV da Sessão de Controle de Acesso e Segurança; GABRIELE MAYER, Assistente IV da Assessoria da Diretoria-Geral;
GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA, Chefe da Seção de Gestão de Serviços de Conservação e Administração Predial; MARIALICE RANGEL
PERROUD, Assistente II do Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação; MARILENE PITREZ SALIS, Oficial de Gabinete da
Secretaria de Tecnologia da Informação; MARIA LEONOR BICA MOUTINHO, Técnica Judiciária lotada na Seção de Contratos; PAULO
HENRIQUE ARAÚJO ULBRICH, Chefe da Seção de Almoxarifado; RODOLFO SOARES MANFREDINI, Analista Judiciário lotado na
Assessoria de Comunicação Social, e o Membro Substituto deste Tribunal, da Classe dos Juízes de Direito, DOUTOR AMADEO HENRIQUE
RAMELLA BUTTELLI, para comporem, sob a coordenação da primeira, o COMITÊ VALOR PÚBLICO - NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E DE
ACESSIBILIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL.
Art. 2º Alterar a composição disposta na Portaria P n. 060/2019, permanecendo os demais termos vigentes.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
Presidente.
PORTARIA TRE-RS P N. 284, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019
DESIGNA O SUPERVISOR DE EDITORAÇÕES E PUBLICAÇÕES DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
REGIMENTAIS,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Doutor Miguel Antônio Silveira Ramos para exercer o cargo de Supervisor de Editorações e Publicações da Escola Judiciária
Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. As atividades desenvolvidas pelo Supervisor serão honoríficas e não remuneradas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
Presidente.

Atos da Corregedoria
Edital
EDITAL CRE N. 13/2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador André Luiz Planella Villarinho, Corregedor Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que, em conformidade com o disposto nos arts. 121, § 2º, da Constituição Federal, e 32,
parágrafo único, do Código Eleitoral, combinado com os arts. 3º, § 3º, da Resolução TSE n. 21.009/2002, e 3º, da Resolução TRE n. 165/2007,
encontrar-se-ão vagas as jurisdições das zonas eleitorais abaixo elencadas, para preenchimento:
a contar de 07 de janeiro de 2020:
47ª Zona Eleitoral – São Borja;
a contar de 1º de fevereiro de 2020:
110ª Zona Eleitoral – Tramandaí;
a contar de 25 de fevereiro de 2020:
128ª Zona Eleitoral – Passo Fundo;
a contar de 1º de março de 2020:
34ª Zona Eleitoral – Pelotas;
58ª Zona Eleitoral –Vacaria;
143ª Zona Eleitoral – Cachoeirinha.
De conformidade com o estabelecido no § 1º do art. 3º da Resolução TRE supramencionada, o prazo é de 5 dias úteis, a contar da data de
publicação inclusive, para que os interessados apresentem a sua habilitação, por intermédio do correio eletrônico pessoal funcional do TJ/RS,
dirigido ao Desembargador Corregedor Regional Eleitoral, e enviada ao correio eletrônico da Corregedoria (cre@tre-rs.jus.br), observados os
impedimentos previstos no § 3º do art. 14 do Código Eleitoral.
A habilitação deverá estar acompanhada de termo de compromisso de comparecimento regular à sede do cartório eleitoral (Anexo), nos
termos dos arts. 1º e 2º da Resolução TRE n. 268/15.
Eu, Ana Gabriela de Almeida Veiga, Titular de Ofício de Justiça, preparei e conferi.
Tribunal Regional Eleitoral, Porto Alegre, 14 de novembro de 2019.
DES. ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO,
Corregedor Regional Eleitoral.
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ANEXO
HABILITAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO
Senhor Corregedor Regional Eleitoral,
Venho, por intermédio deste, em atenção ao Edital CRE n. (número)/(ano), habilitar-me à vaga perante a (número)ª Zona Eleitoral de
(Município).
Declaro, para os devidos fins, o compromisso de comparecer regularmente à sede do respectivo cartório eleitoral, em cumprimento ao disposto
nos artigos 1º e 2º da Resolução TRE-RS n. 268/2015.
(nome)
Juiz de Direito.

Atos da Secretaria
Ato de Rerratificação de Diárias
ATO DE RERRATIFICAÇÃO DE DIÁRIAS N. 294/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, retifico o Ato de Concessão de Diárias n. 285/2019, doc. SEI n. 0178308, conforme
doc. SEI n. 0179000 e 0179059, ratificando-se os demais termos do referido ato, conforme abaixo:
NOME
CARGO/COMISSÃO

E NÚMERO
DIÁRIAS

Francisco
Alexandre
Bertolo Kausch, Secretário
de Orçamento e Finanças
(CJ-3)
DESTINO:

2,5

DE VALOR
UNITÁRIO
R$ 420,00

ADICIONAL

VALOR BRUTO

Ida:
R$168,00;

R$ 1.386,00

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO
-R$ 62,04

VALOR
LÍQUIDO
R$ 1.323,96

Retorno: R$168,00
Brasília-DF

DESLOCAMENTO:

10 a 12-11-2019
Reunião Técnica dos(as) Titulares(as) das áreas de Administração e de
MOTIVO:
Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade dos Tribunais Eleitorais
de 11 à 12-11-2019. Proc.: 0008248-56.2019.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
¹Pagamento do adicional de deslocamento efetuado considerando o limite estabelecido na Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016).
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 14-11-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.

ZONAS ELEITORAIS

2ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 025/2019 - 002ªZE/RS - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - LOCAL
Classe Ação Penal – Processo n. 36-86.2016.6.21.0002
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: RODRIGO MARINI MARONI
ADV.: Maria Angélica Queiroz Rodrigues – OAB/RS 32083
ADV.: Mário Breno Gonzalez Rodrigues – OAB/RS 11176
ADV.: Bibiane Fernandes de Ávila – OAB/RS 90861
ADV.: André Luis dos Santos Barbosa – OAB/RS 50031
ADV.: Eduarda dos Reis Eschberger – OAB/RS 57664
RÉ: FERNANDA CARVALHO DA SILVA ORTIZ CRUZ
ADV.: Décio Itiberê Gomes de Oliveira – OAB/RS 12725
ADV.: Larissa da Silva Martins – OAB/RS 88946
ADV.: Caroline Oliveira Rocha – OAB/RS 83246
ADV.: Fernanda Silva Ferreira – OAB/RS 90904
ADV.: Daviane Pereira – OAB/RS 99895
RÉU: ANDRÉ VILSON COSTA DA SILVA
ADV.: Guilherme Lunelli Damian – OAB/RS 77236
ADV.: Ademir Duarte Lencina – OAB/RS 62751
RÉ: CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA
ADV.: Defensor Público da União
R.h.
A audiência designada para o dia 12/12/2019 às 14h00min, para a proposta de suspensão condicional do processo à acusada Caroline Lopes
de Oliveira, será realizada na Sala 904 (2ª Vara Cível), do Foro Central II, na Rua Manoelito de Ornellas, 50 – nesta Capital.
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Intimem-se.
Diligências legais.
Porto Alegre, 14 de novembro de 2019.
SANDRO LUZ PORTAL,
Juiz Eleitoral.

10ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 46/2019 - 10 ZE/RS
A Doutora LILIAN ASTRID RITTER, Juíza Eleitoral da 10ª Zona de Cachoeira do Sul-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 XV de Novembro, 563,
em Cachoeira do Sul, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32, caput, e seu § 4º, da Lei n.
9.096/95 e do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa às Prestações de
Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, do seguinte partido político:
PARTIDO DA REPÚBLICA – PR de Novo Cabrais/RS;
Responsável: Jarbas Ivanes Deicke – Presidente
Responsável: Denise Priebnow - Tesoureira
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital no DEJERS.
Cachoeira do Sul-RS, 14 de novembro de 2019.
Eu, Raquel Mourales Cavalheiro, Chefe de Cartório Substituta da 10ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LILIAN ASTRID RITTER,
Juíza Eleitoral da 10ª ZE.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 240/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 628-09.2016.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LILIAN ASTRID RITTER
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
RESPONSÁVEL(S) : TELDA DA SILVA ASSIS E CILON DOS SANTOS NASCIMENTO (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
Vistos.
Com a resposta da instituição financeira, fls. 162-163, atendida integralmente a determinação de devolução do importe, com a devida correção
monetária e juros, determino, em tempo, a intimação da agremiação partidária, na pessoa de seu procurador, pelo DEJERS, para ciência.
Após, cumpra-se a determinação de intimação da Procuradoria da União para que diga sobre a quitação dos valores, objeto de pedido de
cumprimento de sentença, e sobre a pretensão da agremiação concernente à sua exclusão do CADIN.
Com o retorno dos autos, venham conclusos.
Dil.
Cachoeira do Sul, 13 de novembro de 2019
LILIAN ASTRID RITTER
Juíza Eleitoral da 010ª ZE

14ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos 7 (sete) dias do mês de novembro do ano de 2019, a 14ª Zona Eleitoral – Canguçu, de acordo com o Edital de Ciência de Eliminação de
Documentos n. 12/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 19/09/2019, procedeu à
eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
CHRISTIAN KARAM DA CONCEIÇÃO
Juiz Eleitoral
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16ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2019 - 16 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-81.2018.6.21.0016
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Caxias do Sul
JUÍZA ELEITORAL: LUCIANA FEDRIZZI RIZZON
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) PABLO GEORGES DEMOLINER-OAB 86097)
RESPONSÁVEL(S) : ÉDSON HUMBERTO NÉSPOLO (ADV(S) ANDREA MICHIELON RECH-OAB 31091, ARTHUR GIOVANARDI DOZZAOAB 84871, DANIEL AMORETTI CARAVANTES-OAB 63057, EDUARDO BRIDI-OAB 30718 E JÉSSICA MUSSATTO DE BRITO-OAB
101558), CARLOS HEITOR CARVALHO DA SILVA, MARCOS ANTONIO CASTILHOS ABREU, ALCEU BARBOSA VELHO, MAURICIO JOSE
FLORES E PEDRO JUSTINO INCERTI (ADV(S) PABLO GEORGES DEMOLINER-OAB 86097)
Vistos.
Considerando-se os documentos juntados às fls. 210 a 215, comprovando que a agremiação cumpriu o determinado na sentença de fls. 202 a
206, determino o arquivamento dos autos.
Intimem-se.
Caxias do Sul, 14 de novembro de 2019
LUCIANA FEDRIZZI RIZZON
Juíza Eleitoral da 016ª ZE

18ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 61/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-58.2017.6.21.0018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANO - EXERCÍCIO 2016 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU)
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHA-OAB 23404)
RESPONSÁVEL(S) : EDISON LEITE CAMINHA, ITAMAR DA ROSA OLIVEIRA E JEZIEL GOMES DE MORAES (ADV(S) MARIA REGINA
LEITE BOUCINHA-OAB 23404)
Vistos.
Nos termos do caput do art. 513 c/c art. 921, inciso III e §1º, ambos do CPC determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, durante o
qual igualmente se suspenderá a prescrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ao Cartório para as diligências devidas.
Dom Pedrito, 14 de novembro de 2019
LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 62/2019 - 18 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-52.2015.6.21.0018
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2014 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Dom Pedrito
JUIZ ELEITORAL: LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHA-OAB 23404)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ PEDRO MARQUES RICCHETTI E JEZIEL GOMES DE MORAIS (ADV(S) MARIA REGINA LEITE BOUCINHAOAB 23404), MARIA REGINA LEITE BOUCINHA
MUNICÍPIO(S) : DOM PEDRITO
Vistos.
Feita pesquisa constatou-se a inexistência de numerário da conta bancária do partido político, razão pela qual inviabilizado o bloqueio de
valores. Assim, considerando que já houve inscrição do devedor no CADIN determino nos termos do caput do art. 513 c/c art. 921, inciso III e
§1º, ambos do CPC a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, durante o qual igualmente se suspenderá a prescrição.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ao Cartório para as diligências devidas.
Dom Pedrito, 14 de novembro de 2019
LUIS FILIPE LEMOS ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 018ª ZE
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19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-96.2018.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) GILSON DE MELLO SOARES-OAB 104079)
RESPONSÁVEL(S) : PAULO RENATO DE MORAIS SILVA E ITALO DE FREITAS ANDRADE (ADV(S) GILSON DE MELLO SOARES-OAB
104079)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas anual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do Município de Encruzilhada do Sul/RS, referente
ao exercício financeiro de 2017.
O órgão partidário prestou suas contas em 30/04/2018, com a documentação prevista na Resolução TSE 23.464/2015 (fls. 02-148).
Publicadas as contas, por meio do Edital nº 018/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral-DEJERS, tendo o seu prazo transcorrido sem
impugnações (fl. 150).
A unidade técnica, após realizar a análise das contas (fls. 152-154), constatou irregularidades quanto ao recebimento de contribuições de
fontes vedadas.
Intimados o Partido e responsáveis, juntaram manifestação de fl. 160-168.
Alegaram que o cargo exercido por Cristina Botelho Messias não se enquadrava nas atribuições de Chefia e Direção, pois exercia a função de
Coordenadora do CRAS, devendo as respectivas doações serem excluídas, em razão da inexistência de previsão legal que não permita a
doação de membros da Coordenação. Alega, ainda, que o real valor recebido das doações vedadas é de R$ 193,00, ponderando a doação de
R$ 150,00 por Mariana Zerwes e R$ 43,00 por Ítalo Andrade.
Pleiteiam, ainda, a aplicação da norma da forma mais benéfica ao Partido, com a aplicação da Resolução nº 23.546, de 18 de dezembro de
2017, eis que são filiados a partido político.
Por fim, alegam ser o valor insignificante, e ser perfeitamente cabível a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, para não reconhecer o valor como fonte vedada.
Sobreveio o Parecer Conclusivo (fls. 169-170) que recomendou a desaprovação das contas, em razão do recebimento de recursos de fonte
vedada, no montante de R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais), os quais enquadram-se no art. 12º, inciso IV, § 1º da Resolução TSE n.
23.464/2015, qual seja: doações a partidos políticos advindas de titulares de cargos demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta
que tenham a condição de autoridades. Que essa irregularidade enseja o recolhimento dos valores recebidos indevidamente ao Tesouro
Nacional (art. 14, I da Resolução TSE n. 23.464/15), representando 11,69% do total de recursos arrecadados.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl. 174).
Intimados, foram aduzidas alegações finais pelo Partido as fls. 178-183.
Os autos foram com vista ao MPE que exarou parecer reiterando a desaprovação das contas (fl.185).
Intimados o Partido e responsáveis para que oferecerem defesa aos apontamentos do Parecer Conclusivo, reiteraram os apontamentos (fls.
191-193).
Com vista o Ministério Público retificou, parcialmente o seu parecer, para considerar apenas as doações de Marina de Freitas que se
enquadram como fonte vedada, opinando pela aprovação, com ressalvas das contas (fl.195).
Após, não havendo mais diligências e providências, vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada tempestivamente pelo Partido, em 30/04/2018.
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, analisadas de acordo com as regras da Res. TSE nº 23.464/2015, e disposições
processuais previstas na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
O Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do Município de Encruzilhada do Sul/RS, no exercício em análise,
recebeu, de acordo com o apurado pela unidade técnica, contribuição pecuniária de autoridade pública, ocupante de cargo de chefia e direção
na administração municipal. Conforme disposto no art. 31, inc. V, da Lei nº 9.096/95, é vedado ao partido receber, direta ou indiretamente,
contribuição ou qualquer auxílio pecuniário proveniente de autoridades ou órgãos públicos.
Em sua manifestação o Partido aduz que Cristina Botelho Messias exercia, na época, o cargo de Coordenadora do CRAS com funções
distintas às de Chefia e Direção, não sofrendo as vedações constantes da legislação em comento.
Pleiteia, ainda, a aplicação de norma mais benéfica ao caso, visto que a Resolução 23.546/2017 alterou o conceito de autoridade pública e
exclui do rol, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário,
ressalvados os filiados a partido político.
O Partido, por fim, defende que o valor apontado como irregular é irrisório e totalmente insignificante, e que não trouxe prejuízo à análise da
prestação de contas.
O Tribunal Superior Eleitoral, com base no que fora decidido na Consulta nº 1.428, interpretou a referida disposição da Lei dos Partidos
Políticos e editou a Resolução nº 22.585/2007, afirmando que detentores de cargo em comissão que exerçam função de direção ou chefia se
enquadram no conceito de autoridade, sendo vedado ao partido, portanto, receber contribuições dos referidos servidores:
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PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECISÕES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO.
DOAÇÕES. OCUPANTES CARGO DE DIREÇÃO OU CHEFIA. AUTORIDADE. VEDAÇÃO. ART. 31, II, DA LEI N. 9.096/1995.
1. Para fins da vedação prevista no art. 31, II, da Lei n. 9.096/1995, o conceito de autoridade pública deve abranger aqueles que, filiados ou
não a partidos políticos, exerçam cargo de direção ou chefia na Administração Pública direta ou indireta, não sendo admissível, por outro lado,
que a contribuição seja cobrada mediante desconto automático na folha de pagamento. Precedentes.
Constatado o recebimento de valores provenientes de fonte vedada, a agremiação deve proceder à devolução da quantia recebida aos cofres
públicos, consoante previsto no art. 28 da Res.-TSE n. 21.841/2004. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial Eleitoral n. 4930 –
Criciúma/SC, Relator: Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,.Sessão de 1.11.2014.)
Posteriormente, reiterando a posição acima relatada, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução 23.077/2009, segundo a qual os critérios
de contribuição de filiados do partido devem observar a interpretação dada ao inciso II do artigo 31 da Lei nº 9.096/1995 na Resolução TSE nº
22.585/2007:
23.077 – PETIÇÃO Nº 100 – CLASSE 18ª – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL. (…) 5. A fixação de critérios de contribuição de filiados do
partido deve observar a interpretação dada ao inciso II do art. 31 da Lei nº 9.096/95 na Resolução-TSE nº 22.585/2007. 6. Pedido deferido
parcialmente. Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deferir parcialmente o pedido, nos termos do voto do
relator. Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes a Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, Felix
Fischer, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o Dr. Antonio Fernando de Souza, Procurador-Geral Eleitoral. Brasília, 4 de
junho de 2009.
Diante de todo o contexto, reproduzo o disposto no art. 12 da Resolução TSE n. 23.464/2015:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:
I – origem estrangeira;
II – pessoa jurídica;
III – pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV – autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se como autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput deste artigo, aqueles, filiados ou não a partidos
políticos, que exerçam cargos de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta.
(…) Grifei
Vejamos o que diz a atual jurisprudência do TRE-RS sobre o assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE FONTES VEDADAS.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PERMITIDA A CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. NÃO ATENDIDO O PERCENTUAL CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. FALHAS DE REDUZIDO PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
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.
Definição expressa no texto do art. 12 da Resolução TSE n. 23.464/15.Excluídos da proibição normativa os detentores de mandato eletivo,
considerados fontes lícitas após entendimento firmado por este Tribunal. No caso, recebimento de recursos provenientes de titulares de
cargos públicos com poder de autoridade. Inaplicabilidade das alterações sofridas no art. 31 da Lei n. 9.096/95, que excluiu a vedação
às doações realizadas por ocupantes de cargos demissíveis ad nutum, desde que sejam filiados a partido político. Incidência da
legislação vigente à época dos fatos.
2. Inobservância da regra de destinação do percentual mínimo de 5% dos recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e manutenção de
programas para promover e difundir a participação política das mulheres. Imposição do acréscimo de 2,5% no ano seguinte ao trânsito em
julgado, bem como o recolhimento do valor correspondente ao Erário, ante a proibição legal de utilização da quantia para outra finalidade (art.
44, inc. V e § 5º da Lei n. 9.096/95).
3. Conjunto de falhas que não ultrapassam 10% do total arrecadado pelo partido. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional.
4. Aprovação com ressalvas.
(Prestação de Contas n 487, ACÓRDÃO de 31/01/2018, Relator(a) JORGE LUÍS DALL`AGNOL, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-RS, Tomo 17, Data 05/02/2018, Página 7 )
Grifei.
No caso em questão, excluindo Cristina Botelho Messias, as doações de Ítalo de Freitas Andrade, diretor da gestão orçamentos e convênios,
no valor de R$ 43,00, e de Mariana Zerwes de Freitas, diretora da casa de passagem, no valor de R$ 150,00, enquadram-se no conceito de
autoridade por exercerem atividades de direção e chefia, de acordo com entendimento do Eg. TRE-RS.
Ademais convém avaliar o vício quanto aos valores recebidos de fontes vedadas nesta demonstração financeira, que representou 5,5% do
valor total arrecadado (R$ 3.516,00) pelo órgão Municipal.
Com vênia a outros posicionamentos, meu entendimento é de que ao tempo da arrecadação dos recursos a norma regente impunha a
vedação aqui tratada. Perfectibilizado, portanto, o ato jurídico. Logo, os cargos apontados pela unidade técnica estão dentro do entendimento
de fontes vedadas.
Devem o órgão partidário e seus responsáveis cumprir a legislação, bem como verificar a sua contabilidade, constatando eventuais fontes
vedadas ou recurso de origem não identificada, de forma a administrar com diligência suas contas.
Portanto, conclui-se que o processo de prestação de contas não obedeceu às exigências legais determinadas pela legislação eleitoral (art. 31,
II, da Lei nº 9.096/95 e art. 12º, IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015) quanto ao recebimento de recursos financeiros de fontes vedadas.
Quanto às penalidades a serem aplicadas fica sujeito o Partido à suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do
Fundo Partidário pelo prazo de um ano, nos termos do art. 47, I da Resolução TSE nº 23.464/2015, com redação vigente ao tempo do
exercício financeiro:
Art. 47.
I – no caso de recebimento de recursos das fontes vedadas de que trata o art. 12 desta resolução, sem que tenham sido adotadas as
providências de devolução à origem ou recolhimento ao Tesouro Nacional na forma do art. 14 desta resolução, o órgão partidário fica sujeito à
suspensão da distribuição ou do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário pelo período de um ano (Lei nº 9.096/95, art. 36, II).
Ante o exposto, JULGO APROVADA, COM RESSALVAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Encruzilhada do
Sul – RS, exercício 2017, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, CONDENANDO a agremiação à suspensão, com
perda, dos repasses do Fundo Partidário pelo período de 01 (um) ano, nos termos do Art. 47, I, da Res. TSE 23.464/2015, a contar do trânsito
em julgado da presente decisão, e DETERMINANDO a devolução do valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) ao Tesouro Nacional.
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Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito, comunique-se o diretório nacional e estadual do partido, bem como ao TRE-RS e ao TSE, através da atualização do SICO
(Sistema de Informações de Contas).
Ainda, deverá o Diretório Municipal efetuar o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, no prazo
de 15 (quinze) dias, ou requerer o parcelamento no mesmo prazo, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin). Caso efetue o recolhimento do valor integral, deverá
o órgão partidário apresentar o respectivo comprovante perante esta 19ª Zona Eleitoral no mesmo prazo.
Oportunamente, arquive-se.
Encruzilhada do Sul, 14 de novembro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 19 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-98.2017.6.21.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Encruzilhada do Sul
JUÍZA ELEITORAL: CLEUSA MARIA LUDWIG
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) JAYME VON DIEMEN-OAB 5.140)
RESPONSÁVEL(S) : BENITO FONSECA PASCHOAL E FRANCISCO SILVEIRA DA SILVEIRA (ADV(S) JAYME VON DIEMEN-OAB 5.140 E
TIAGO ARENA CORREA-OAB 104695)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual o Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro -MDB do Município de
Encruzilhada do Sul, relativos ao exercício de 2016.
Notificados, o Partido e os responsáveis da omissão da prestação de contas, foram regularizadas em 05/06/2017 (fls. 11-52).
A agremiação partidária encontra-se devidamente representada por advogado, com procuração juntada aos autos.
Foi publicado o Edital nº 013/2017, nos termos do artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 e do artigo 31, §3º da Res. TSE 23.464/15, dando publicidade
às contas, tendo transcorrido o prazo legal sem impugnações.
Foi certificado pelo Cartório que não houve repasse ou distribuição de Fundo Partidário para o Partido.
A Unidade Técnica designada emitiu Parecer Conclusivo do examinador, pela aprovação das contas, uma vez que não foram
verificadas irregularidades que, analisados em conjunto, comprometessem a consistência e a regularidade da prestação de contas
apresentada.
Com vistas o Ministério Público Eleitoral emitiu manifestação pela desaprovação das contas, apontando um deficit acumulado de R$ 167,72,
ressaltando o grande vulto de receita destinada ao pagamento de taxas e comissões bancárias (fl .67).
Em face das irregularidades detectadas no parecer do MPE, foi determinada a intimação das partes, na pessoa de seu procurador,
para apresentação de defesa acerca das irregularidades alinhavadas em sede de parecer ministerial.
Em sua defesa o Partido juntou defesa às fls. 89-92, alegando não haver elementos fáticos e juridicos suficientes para ensejar a desaprovação
das contas manifesta no parecer ministerial.
Deu-se então por encerrada a produção de provas e foi aberto o prazo para alegações finais.
Intimados, não foram aduzidas alegações finais.
Vieram os autos conclusos para sentença.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Os partidos políticos devem observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/1995, que
regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõem as orientações do Tribunal Superior
Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE nº 23.464/2015, no mérito, e a Resolução TSE nº
23.546/2017, nas disposições processuais, que disciplinam as prestações de contas.
Outrossim, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as
suas esferas de competência. Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu art. 28, inc. I, a obrigatoriedade dos
Partidos Políticos, por seus órgãos municipais, prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº
9.096/1995, art. 32, caput).
Verifica-se, inicialmente, que a prestação de contas anual foi apresentada intempestivamente pelo Partido Politico em 05/06/2017, contrariando
o dispositivo legal.
A Unidade Técnica posicionou-se pela aprovação das contas pois entendeu que as irregularidades na prestação de contas não
comprometeram a análise das contas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
As irregularidades apontadas não trouxeram prejuízos no tocante à aferição da movimentação financeira realizada pelo órgão partidário.
Ademais a ínfima movimentação, conforme extratos bancários anexados às fl. 19-31, demonstram que a movimentação ocorreu para
pagamento de serviços bancários e contábeis conforme demonstrativo à fl. 38, necessários a manutenção fiscal e financeira da agremiação
partidária.
Ademais o resultado negativo no período em análise foi superado pelo resultado positivo acumulado de períodos anteriores (fl. 39).
As contas contiveram elementos mínimos que permitiram a sua análise, o que, neste caso, não justifica a sua desaprovação, nos termos do
art. 46, § 3º da Res.-TSE 23.464/2015, que assim dispõe:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias (...)
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12)."
Constatada a conformidade das receitas e gastos com a movimentação constante dos extratos bancários e a integridade e confiabilidade da
movimentação financeira anual, a aprovação, com ressalvas, das contas é medida que se impõe.
Dado o exposto, com suporte nas disposições sobre mérito do art. 46, II da Res. TSE 23.464/15, JULGO APROVADAS, COM RESSALVAS as
contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do Município de Encruzilhada do Sul, do exercício de 2016, ante os fundamentos
declinados.
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Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Encruzilhada do Sul, 14 de novembro de 2019
CLEUSA MARIA LUDWIG
Juíza Eleitoral da 019ª ZE

23ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE Nº 144/2019
PROCESSO CLASSE: PET – 368-87.2016.6.21.0023
INTERESSADOS: CLAUDIOMIRO GABBI PEZZETTA; PAULO ROGÉRIO ASSSMANN; AIRTON DA PAIXÃO DE LIMA; EDEMAR ALVES
FELLER; DARCI PRETTO DA SILVA; DARCI PRETTO DA SILVA JÚNIOR; NANDIR DOS SANTOS; GILVANE ANDREATA PRETTO DA
SILVA; JULIO CESAR HENRIQUE JEREMIAS; UBIRATAN MACHADO ERTHAL e MARIO SERGIO DOS SANTOS
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ADVOGADO (S): GIOVANI BORTOLINI – OAB/RS 58.747; JULIANO VIEIRA DA COSTA – OAB/RS 65.426; JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA
ARBO – OAB/RS 47.915; AUGUSTO OTÁVIO STERN – OAB/RS 10.510; ANDRÉ VIEIRA STERN – OAB/RS 67.257; LIEVERSON LUIZ
PERIN – OAB/RS 49.740; THIAGO OBERDAN DE GOES – OAB/RS 94.660; FELIPE OLIVEIRA ANTONIAZZI – OAB/RS 81.682; NASSER
VITÓRIA JALIL – OAB/RS 37.419; ILHANA MARIA SEGATTO VENDRUSCULO – OAB/RS 47.143 e PRISCILA SCHUSTER COLLING – OAB/
RS 91.513
JUIZ ELEITORAL: GUILHERME EUGÊNIO MAFASSIOLI CORRÊA.
INTIMAÇÃO
De ordem, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias acerca do arquivamento do feito.
Diligências legais.
Ijuí, 07 de novembro de 2019.
VALDECI VANDERLEI DA CUNHA
Chefe de Cartório Substituto.

25ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - 25 ZE
De 06 a 07 de novembro do ano de 2019, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos n. 27/2019, publicado no DEJERS – Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 02/09/2019, procedeu-se à eliminação dos documentos judiciais e administrativos
referidos na respectiva listagem de Eliminação de Documentos.
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 25ª Zona/RS

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 380/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 86-17.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2013 - Declaração de Ausência de Movimentação Financeira
PROCEDÊNCIA: São Pedro das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JOSÉ ALDORI DE LIMA-OAB 29837)
RESPONSÁVEL(S) : CELSO STEIN DE OLIVEIRA E SERGIO BRIZOLLA WEBER (ADV(S) JOSÉ ALDORI DE LIMA-OAB 29837)
Vistos, etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em substituição a apresentação de Prestações de Contas Partidária,
referente ao Exercício Financeiro de 2013 do Partido Democrático Trabalhista - PDT, de São Pedro das Missões.
Apresentada intempestivamente a Declaração, foi certificada a composição partidária do exercício financeiro e atual(fl. 10 e 11), bem como foi
publicada por meio de Edital (fl. 13 e verso) e intimado o Ministério Público Eleitoral (fl. 13), tendo ocorrido o transcurso do prazo sem
manifestação (fl. 14-v).
Efetuada a análise quanto às informações de que tratam os incisos I, II e III do Art. 45 da Res. TSE n. 23.464/2015, não foram encontradas
informações quanto à emissão de Recibos de Doações, e tampouco registros de repasse ou distribuição do Fundo Partidário, bem como não
foram encaminhados os extratos bancários para fins de verificação quanto a veracidade das informações prestadas (fl. 15).
Foram requisitadas as informações bancárias do período mediante Sistema BACENJud (fl. 17), sobrevindo resposta à folha 22, indicando a
inexistência de conta bancária no período.
Em complementação a Informação Técnica, foi expedida opinião pela aprovação das contas (fl. 26).
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, opinião o parquet pela aprovação das contas (fl. 27).
Vieram os autos conclusos.
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É o relatório.
PASSO À FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de prestação de contas partidária anual do Partido Democrático Trabalhista - PDT, de São Pedro das Missões, relativa ao exercício
de 2013.
Observo que, no caso em tela, que o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado nos arts. 28, § 3º, e
45, ambos da Resolução do TSE nº 23.464/2015. Nesse particular, é verdade que as contas relativas ao exercício 2013 deveriam ser
apresentadas em conformidade com a Resolução n. 21.841/04, do TSE, e, ainda, em observância à normativa da Resolução n. 23.464/2015,
na dicção do MP.
Contudo, a edição da Lei 13.165/2015 - relativamente à ação processsual-administrativa de prestação de contas, medida de controle dispensou em determinadas hipóteses e sob condições, tal apresentação, o que visa a facilitar sobremaneira o controle daquelas hipóteses
que verdadeiramente exigiriam atenção, dispensando-se para os casos (maioritários) em que nada se apresenta - ou não há qualquer
movimentação financeira partidária.
Em que pese a existência de entendimento diverso acerca da aplicação material do dispositivo relativo a Declaração de Ausência de Recursos,
entendo que não há impossibilidade material para se aplicar, de imediato, a normativa prevista na Resolução 23.464/15, mormente pelos
princípios da economicidade e da informalidade, principalmente pelo fato de que se não houve movimentação da conta (e a boa-fé se
presume), não havendo que se falar em prestação de contas. Há, ainda, na forma do art. 37 da Constituição, o dever de eficiência na gestão
dos recursos humanos da Justiça Eleitoral, de tal forma que se deve racionalizar a conferência, a investigação e a análise burocrática, a fim de
evitar gastos inuteis ou sem efetividade - que na prática abarrotam os Cartórios Eleitorais sem qualquer efetividade.
Não é razoável uma interpretação - à luz da Constituição e de seus princípios fundamentais (art. 1º, inciso V) - de que uma regra novel, que
venha a beneficiar o funcionamento/gestão dos partidos e "atualizar" a Lei - e portanto promover a democracia mais realista - seja interpretada
restritivamente, ex nunc, principalmente quando não há indícios quaisquer de que tenha havido irregularidades partidárias, no período nãoeleitoral. É um postulado interpretativo que não se pode interpretar as leis de forma a presumir a fraude.
Por fim, cumpre notar que o que a jurisprudência do TRE veda é a aplicação retroativa de normas mais gravosas e ou restritivas, com o
objetivo final de garantir a segurança jurídica e estabilidade, fundamentos do Estado de Direito. Outrossim, a regra não diz com o processo
eleitoral em si (art. 16 da Constituição), mas com atividades administrativas de fiscalização e de acompanhamento dos partidos, na linha do art.
17 da Constituição, que não pode e não deve se limitar à Justiça Eleitoral - daí a ausência de prejuízo ao dever de fiscalização e de
transparência.
Veja-se, nesse particular RE 202-61.2016.6.21.0000 e RE 78-88.2015.6.21.0029:
Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Diretório Municipal. Doação de fonte vedada. Art. 31, II, da Lei n.9.096/95. Exercício
financeiro de 2014.
Matéria preliminar afastada. Manutenção apenas do partido como parte no processo. A aplicabilidade imediata das disposições processuais da
Resolução TSE n. 23.432/14 não alcança a responsabilização dos dirigentes partidários, por se tratar de matéria afeta a direito material.
Inaplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei n. 13.165/2015, que alteraram o teor do art. 37 da Lei n. 9.096/95, aos fatos ocorridos
antes da sua vigência.
Recebimento de recursos de fonte vedada. Doações de valores realizadas por servidores públicos municipais, titulares de cargos demissíveis
"ad nutum", na condição de autoridades e desempenhando funções de direção ou chefia. Nova orientação do TSE no sentido de que verbas de
origem não identificada e de fontes vedadas devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional, nos termos do disposto na Resolução TSE n.
23.464/15. Manutenção da suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário pelo período de dois meses. Provimento negado. (RE 20261.2015.6.21.0000)
Recurso. Prestação de contas. Partido Político. Diretório Municipal. Exercício 2014. Aprovam-se as contas quando o relatório conclusivo
identifica como única irregularidade a falta de apresentação da contabilidade de exercícios anteriores. Situação que implica apenas no
julgamento daquelas como não prestadas, não podendo constituir causa de desaprovação da prestação de contas de exercício
posterior. Despicienda, in casu, a citação da agremiação para oferecimento de defesa, conforme dispõe a novel Resolução TSE n. 23.464/15,
diante da reforma da sentença no sentido da aprovação das contas. Provimento. (RE 78-88.2015.6.21.0029)
Dito isso, verifica-se, do histórico das prestações de contas apresentadas ante a este Juízo ao longo dos anos que a grande maioria delas são
apresentadas sem movimentação de qualquer espécie, sendo de conhecimento público que as agremiações em pequenas localidades, como o
caso em comento, não possuem sequer estrutura física ou de pessoal, tendo seu funcionamento restrito aos períodos próximos aos pleitos
eleitorais.
Neste sentido, veio a Lei 13.165/15, ao permitir a entrega de Declaração de Ausência de Recursos pelas agremiações municipais, que as
prestações de contas apresentadas por essas agremiações fossem ajustadas à realidade da grande maioria dos partidos em pequenas
localidades, garantindo a regularidade dessas, ao mesmo tempo em que não é prejudicada capacidade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, pois
as informações dos extratos bancários das contas bancárias abertas com o CNPJ das agremiações é regularmente repassada pelo Banco
Central do Brasil a Justiça Eleitoral, quando existente, bem como toda doação a ser recebida pelos partidos devem ser efetuadas por meio do
Sistema de Emissão de Recibos Eleitorais disponibilizado às agremiações no sítio do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, permitindo aferir
de antemão os recursos arrecadados pelas agremiações. Isso, sem falar da possibilidade, como adotada por este Juízo no curso da instrução
do presente feito, de requisitar por outros meios as informações bancárias, quando não disponibilizadas de forma automatizada à Justiça
Eleitoral.
Não obstante, a manifestação técnica refere especificadamente à verificação realizada, visto que indica que foi publicado edital dando ciência
da apresentação da declaração aos eventuais interessados, sendo que não houve impugnação. Além disso, aponta que não há extrato
bancário encaminhado pela instituição financeira, não havendo informações da distribuição de recursos do Fundo Partidário ao órgão
municipal, tampouco de emissão de recibos de doação, corroborando com a declaração partidária de que não houve a efetiva arrecadação de
recursos.
Finalmente, destaco, a aplicação retroativa da regra NÃO afasta eventual ilicitude cometida, na forma da Lei Penal Eleitoral, desde que sejam
suscitados ou demonstrados eventuais atos criminais ou administrativos, passíveis de punição - inclusive a utilização indevida da regra que
dispensa a prestação de contas.
Ante o exposto, considero PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT, do município São Pedro das
Missões relativas ao exercício 2013, nos termos do art. 45, VIII, “a” e “b” da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se aos devidos registros nos Sistemas de Prestação de Contas e arquive-se.
Palmeira das Missões, 17 de novembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 381/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 82-77.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2013 - Declaração de Ausência de Movimentação FinanceiraPROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : IVANETE OLEINICZAK BUENO E LEONARDO LIMA CECCON (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos, etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em substituição a apresentação de Prestações de Contas Partidária,
referente ao Exercício Financeiro de 2013 do Partido Social Democrático - PSD, de Palmeira das Missões.
Apresentada intempestivamente a Declaração, e inicialmente recepcionada como Regularização da Prestação de Contas, foi determinada a
retificação da autuação para a Classe de Prestação de Contas - PC, bem como a adoção do rito referente às Declarações de Ausência de
Movimentação de Recursos (fl. 11).
Houve a publicação das contas por meio de Edital (fl. 12 e 13) e intimado o Ministério Público Eleitoral (fl. 14), tendo ocorrido o transcurso do
prazo sem manifestação (fl. 15).
Efetuada a análise quanto às informações de que tratam os incisos I, II e III do Art. 45 da Res. TSE n. 23.464/2015, não foram encontradas
informações quanto à emissão de Recibos de Doações, e tampouco registros de repasse ou distribuição do Fundo Partidário, bem como não
foram encaminhados os extratos bancários para fins de verificação quanto a veracidade das informações prestadas (fl. 16).
Foram requisitadas as informações bancárias do período mediante Sistema BACENJud (fl. 18), sobrevindo resposta à folha 23, indicando a
inexistência de conta bancária no período.
Em complementação a Informação Técnica, foi expedida opinião pela aprovação das contas (fl. 25).
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, opinião o parquet pela aprovação das contas (fl. 29).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
PASSO À FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de prestação de contas partidária anual do Partido Social Democrático - PSD, de Palmeira das Missões, relativa ao exercício de
2013.
Observo que, no caso em tela, que o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, amparado nos arts. 28, § 3º, e
45, ambos da Resolução do TSE nº 23.464/2015. Nesse particular, é verdade que as contas relativas ao exercício 2013 deveriam ser
apresentadas em conformidade com a Resolução n. 21.841/04, do TSE, e, ainda, em observância à normativa da Resolução n. 23.464/2015,
na dicção do MP.
Contudo, a edição da Lei 13.165/2015 - relativamente à ação processsual-administrativa de prestação de contas, medida de controle dispensou em determinadas hipóteses e sob condições, tal apresentação, o que visa a facilitar sobremaneira o controle daquelas hipóteses
que verdadeiramente exigiriam atenção, dispensando-se para os casos (maioritários) em que nada se apresenta - ou não há qualquer
movimentação financeira partidária.
Em que pese a existência de entendimento diverso acerca da aplicação material do dispositivo relativo a Declaração de Ausência de Recursos,
entendo que não há impossibilidade material para se aplicar, de imediato, a normativa prevista na Resolução 23.464/15, mormente pelos
princípios da economicidade e da informalidade, principalmente pelo fato de que se não houve movimentação da conta (e a boa-fé se
presume), não havendo que se falar em prestação de contas. Há, ainda, na forma do art. 37 da Constituição, o dever de eficiência na gestão
dos recursos humanos da Justiça Eleitoral, de tal forma que se deve racionalizar a conferência, a investigação e a análise burocrática, a fim de
evitar gastos inuteis ou sem efetividade - que na prática abarrotam os Cartórios Eleitorais sem qualquer efetividade.
Não é razoável uma interpretação - à luz da Constituição e de seus princípios fundamentais (art. 1º, inciso V) - de que uma regra novel, que
venha a beneficiar o funcionamento/gestão dos partidos e "atualizar" a Lei - e portanto promover a democracia mais realista - seja interpretada
restritivamente, ex nunc, principalmente quando não há indícios quaisquer de que tenha havido irregularidades partidárias, no período nãoeleitoral. É um postulado interpretativo que não se pode interpretar as leis de forma a presumir a fraude.
Por fim, cumpre notar que o que a jurisprudência do TRE veda é a aplicação retroativa de normas mais gravosas e ou restritivas, com o
objetivo final de garantir a segurança jurídica e estabilidade, fundamentos do Estado de Direito. Outrossim, a regra não diz com o processo
eleitoral em si (art. 16 da Constituição), mas com atividades administrativas de fiscalização e de acompanhamento dos partidos, na linha do art.
17 da Constituição, que não pode e não deve se limitar à Justiça Eleitoral - daí a ausência de prejuízo ao dever de fiscalização e de
transparência.
Veja-se, nesse particular RE 202-61.2016.6.21.0000 e RE 78-88.2015.6.21.0029:
Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Diretório Municipal. Doação de fonte vedada. Art. 31, II, da Lei n.9.096/95. Exercício
financeiro de 2014.
Matéria preliminar afastada. Manutenção apenas do partido como parte no processo. A aplicabilidade imediata das disposições processuais da
Resolução TSE n. 23.432/14 não alcança a responsabilização dos dirigentes partidários, por se tratar de matéria afeta a direito material.
Inaplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei n. 13.165/2015, que alteraram o teor do art. 37 da Lei n. 9.096/95, aos fatos ocorridos
antes da sua vigência.
Recebimento de recursos de fonte vedada. Doações de valores realizadas por servidores públicos municipais, titulares de cargos demissíveis
"ad nutum", na condição de autoridades e desempenhando funções de direção ou chefia. Nova orientação do TSE no sentido de que verbas de
origem não identificada e de fontes vedadas devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional, nos termos do disposto na Resolução TSE n.
23.464/15. Manutenção da suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário pelo período de dois meses. Provimento negado. (RE 20261.2015.6.21.0000)
Recurso. Prestação de contas. Partido Político. Diretório Municipal. Exercício 2014. Aprovam-se as contas quando o relatório conclusivo
identifica como única irregularidade a falta de apresentação da contabilidade de exercícios anteriores. Situação que implica apenas no
julgamento daquelas como não prestadas, não podendo constituir causa de desaprovação da prestação de contas de exercício
posterior. Despicienda, in casu, a citação da agremiação para oferecimento de defesa, conforme dispõe a novel Resolução TSE n. 23.464/15,
diante da reforma da sentença no sentido da aprovação das contas. Provimento. (RE 78-88.2015.6.21.0029)
Dito isso, verifica-se, do histórico das prestações de contas apresentadas ante a este Juízo ao longo dos anos que a grande maioria delas são
apresentadas sem movimentação de qualquer espécie, sendo de conhecimento público que as agremiações em pequenas localidades, como o
caso em comento, não possuem sequer estrutura física ou de pessoal, tendo seu funcionamento restrito aos períodos próximos aos pleitos
eleitorais.
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Neste sentido, veio a Lei 13.165/15, ao permitir a entrega de Declaração de Ausência de Recursos pelas agremiações municipais, que as
prestações de contas apresentadas por essas agremiações fossem ajustadas à realidade da grande maioria dos partidos em pequenas
localidades, garantindo a regularidade dessas, ao mesmo tempo em que não é prejudicada capacidade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, pois
as informações dos extratos bancários das contas bancárias abertas com o CNPJ das agremiações é regularmente repassada pelo Banco
Central do Brasil a Justiça Eleitoral, quando existente, bem como toda doação a ser recebida pelos partidos devem ser efetuadas por meio do
Sistema de Emissão de Recibos Eleitorais disponibilizado às agremiações no sítio do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, permitindo aferir
de antemão os recursos arrecadados pelas agremiações. Isso, sem falar da possibilidade, como adotada por este Juízo no curso da instrução
do presente feito, de requisitar por outros meios as informações bancárias, quando não disponibilizadas de forma automatizada à Justiça
Eleitoral.
Não obstante, a manifestação técnica refere especificadamente à verificação realizada, visto que indica que foi publicado edital dando ciência
da apresentação da declaração aos eventuais interessados, sendo que não houve impugnação. Além disso, aponta que não há extrato
bancário encaminhado pela instituição financeira, não havendo informações da distribuição de recursos do Fundo Partidário ao órgão
municipal, tampouco de emissão de recibos de doação, corroborando com a declaração partidária de que não houve a efetiva arrecadação de
recursos.
Finalmente, destaco, a aplicação retroativa da regra NÃO afasta eventual ilicitude cometida, na forma da Lei Penal Eleitoral, desde que sejam
suscitados ou demonstrados eventuais atos criminais ou administrativos, passíveis de punição - inclusive a utilização indevida da regra que
dispensa a prestação de contas.
Ante o exposto, considero PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido Social Democrático - PSD, do município Palmeira das Missões
relativas ao exercício 2013, nos termos do art. 45, VIII, “a” e “b” da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se aos devidos registros nos Sistemas de Prestação de Contas e arquive-se.
Palmeira das Missões, 17 de novembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 382/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 53-27.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício Financeiro
2018 - Omissão ao dever de Prestar Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Lajeado do Bugre
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FARIAS DA SILVA E IVAN BRIZOLA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do município de
Lajeado do Bugre – RS.
Transcorrido o prazo para apresentação das contas e efetuada tentativa de notificação de ofício pelo Cartório, foi autuado expediente de
omissão das contas (fl. 02/06).
Foi procedida a intimação das partes às folhas 09-v (tesoureiro) e 16 (partido e presidente), havendo o transcurso do prazo sem apresentação
das contas (fl. 17).
Foram consideradas regulares as intimações realizadas, sendo determinado o prosseguimento do feito conforme o rito de omissão às contas,
com a decretação de revelia das partes e com a imediata suspensão de repasses do Fundo Partidário ao órgão municipal, bem como as
demais providências do Art. 30, III e seguintes da Resolução TSE 23.546/2017 (fl. 18).
Foi efetuado exame dos dados do partido disponíveis à Justiça Eleitoral, verificando-se a inexistência de movimentação financeira, e a
inexistência de recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e a ausência de transferências intrapartidárias e emissão de
recibos (fl. 20/21).
Com vistas ao Ministério Público, opinou o agente ministerial pelo julgamento de não apresentação das contas (fls. 26).
Foi aberto prazo de vista as partes para se manifestarem acerca dos documentos juntados (fl. 27 e verso), havendo o transcurso do prazo sem
manifestação (fl. 28).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de expediente relativo à omissão ao dever de prestar contas referente ao exercício 2018, pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD, do município de Lajeado do Bugre – RS.
Nos termos do § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Desta forma, considerando que não foi apresentada a prestação de contas pelo partido e seus responsáveis à época e/ou atuais, cabível o
julgamento de não prestação de contas, pelo enquadramento do quadro fático no Art. 46, IV, "a" da Res. TSE 23.546/2017:
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; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução não enseja o julgamento das contas como
não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade
das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
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§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12).
Ainda, como decorrência do julgamento de não prestação de contas, cabível a aplicação das sanções de que trata o Art. 48 da Res. TSE
23.546/2017, sem prejuízo do disposto no Art. 42 da Res. TSE n. 23.571/2018:
Art. 42. 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.
Porém, em vista de que a interpretação quanto ao cabimento desta providência de forma automática estar suspensa por decisão liminar do
STF nos autos da ADI 6.032 que, in verbis, "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não
prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento
específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.", necessário que seja dada ciência da presente decisão ao
Ministério Público Eleitoral para que, entendendo cabível, proceda a representação de expediente para o cumprimento ao disposto no Art. 42
da Res. TSE 23.571/2018, na forma do Art. 28 da Lei dos Partidos Políticos.
ANTE O EXPOSTO, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do
município de Lajeado do Bugre – RS, com fulcro no art. art. 46, IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados,
cominando ao órgão diretivo municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário na forma do Art. 48 da Res. TSE
23464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os devidos registros nos sistemas de Prestação de Contas, comunique-se da decisão os Diretórios
Estadual e Nacional da Agremiação mediante o endereço eletrônico das agremiações cadastrados no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias, bem como encaminhe-se ao cópia desta decisão ao Ministério Público Eleitoral mediante ofício para que, querendo,
impetre com representação visando ao cumprimento do disposto no Art. 42 da Res. TSE 23.571/2018 na forma do Art. 28 da Lei 9.096/1995.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 17 de novembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 383/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 81-92.2019.6.21.0032
REQUERIMENTO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - REGULARIZAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : IVANETE OLEINICZAK BUENO E LEONARDO LIMA CECCON (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de regularização de Prestação de Contas Eleitorais de 2018 do Partido Social Democrático - PSD de Palmeira das Missões.
Foram apresentadas as contas em 06.08.2019 (fl. 02/18).
Foi determinada a juntada de cópia da decisão que julgou as contas não prestadas e seu trânsito em julgado (fl. 20), o que foi cumprido às
folhas 22 e 23.
Sobreveio informação do Cartório Eleitoral dando conta de que não houve recebimento de receitas de qualquer natureza, embora não tenham
sido apresentados extratos bancários (fl. 24).
Com vista ao Ministério Público, pugnou pela requisição dos extratos bancários à instituição bancária ou, alternativamente, pelo julgamento de
não prestação das contas (fl. 25-v).
Intimado o partido do parecer, Sobreveio manifestação do partido indicando que não houve arrecadação financeira e que não foi aberta conta
bancária e pugnou pela sua aprovação (fl. 27).
Sobreveio os extratos requisitados à instituição bancária indicando a não movimentação de recursos no período (fl. 33/35).
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, o agente Ministerial opinou pelo julgamento de não apresentação das contas (fl. 37).
Verificada a não publicação de edital, foi procedida a sua publicação no DEJERS (fl. 40/41), havendo o transcurso do prazo sem que fosse
apresentada impugnação (fl. 41-v).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a fundamentar.
Cuida o presente feito da regularização na apresentação das contas pelo Partido Social Democrático de Palmeira das Missões, referente às
Contas Eleitorais de 2018, que foi julgada não prestada nos autos do Processo Classe PC n. 139-32.2018.6.21.0032, na forma estabelecida no
Art. 83, §§1º e 2º da Res. TSE 23.553/2017.
Analisadas as contas, opinou a análise técnica pela existência de irregularidade consistente na não apresentação dos extratos bancários pelo
partido político.
O Ministério Público, a seu turno, pela irregularidade verificada, opinou pelo julgamento de não prestação de contas.
O partido, em resposta a análise técnica, indicou a inexistência de movimentação financeira.
Em que pese o resultado da análise técnica e do respeitável parecer do Ministério Público, é incabível o julgamento de mérito nos presentes
autos, uma vez que o feito trata da regularização da apresentação das contas e não possui o condão de reverter o julgamento de omissão ao
dever de prestar contas.
Desta forma, as contas devem ser analisadas sob o aspecto da regularidade do recebimento e realização de despesas, se houve recebimento
de recursos não identificados, fonte vedada ou oriundos do Fundo Partidário.
Neste sentido, observo que, uma vez que o partido não obteve qualquer arrecadação e que não houve a identificação do recebimento de
recursos pelos dados disponibilizados à Justiça Eleitoral pelo Banco do Brasil, é cabível o deferimento do pedido de regularização das contas.
ANTE O EXPOSTO, julgo DEFERIDO o pedido de regularização da apresentação das contas eleitorais de 2018 do Partido Social Democrático
de Palmeira das Missões.
Publiquem-se.
Registre-se.
Intimem-se.
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Com o trânsito em julgado, oficie-se aos Diretórios Estadual e Nacional informando da apresentação das contas, cessando-se os efeitos da
suspensão ao recebimento de quotas do Fundo Partidário referente à não apresentação das contas eleitorais de 2018, bem como ao Tribunal
Regional Eleitoral para levantamento da anotação de Suspensão da anotação do Diretório Municipal, ressalvado se houver outro motivo para
manutenção da suspensão.
Após, com o retorno das comunicações, arquive-se o feito com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 14 de novembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 384/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-34.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Exercício Financeiro
2018 - Omissão ao dever de Prestar Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Palmeira das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEL(S) : CLEONICE DA SILVA VIEIRA E JOÃO BATISTA VIEIRA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas partidária, referente ao exercício 2018, do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, do município de
Palmeira das Missões – RS.
Transcorrido o prazo para apresentação das contas e efetuada tentativa de notificação de ofício pelo Cartório, foi autuado expediente de
omissão das contas (fl. 02/07), bem como certificada a composição da executiva partidária no período (fl. 03/04).
A notificação relativa ao tesoureiro foi efetuada com êxito pelos Correios (fl. 10-v), enquanto as cartas relativas ao Partido e a sua presidente
retornaram sem entrega (fl. 10-v/11), sendo determinada a intimação destes por mandado (fl. 12).
Intimada a presidente da agremiação em Cartório(fl. 19-v), houve o transcurso do prazo da intimação sem que fosse apresentada as contas.
Foram consideradas regulares as intimações realizadas, sendo determinado o prosseguimento do feito conforme o rito de omissão às contas, a
decretação de revelia das partes, com a imediata suspensão de repasses do Fundo Partidário ao órgão municipal e demais providências do
Art. 30, III e seguintes da Resolução TSE 23.546/2017 (fl. 21).
Foi efetuado exame dos dados do partido disponíveis à Justiça Eleitoral, verificando-se a inexistência de conta bancária aberta no período,
bem como a não emissão de recibos eleitorais,o recebimento ou distribuição de recursos do Fundo Partidário e a ausência de transferências
intrapartidárias (fl. 29/30)
Com vistas ao Ministério Público, opinou o agente ministerial pelo julgamento de não apresentação das contas (fls. 31).
Foi aberto prazo de vista as partes para se manifestarem acerca dos documentos juntados (fl. 32 e verso), havendo o transcurso do prazo sem
manifestação (fl. 33).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAÇÃO.
Cuida-se de expediente relativo à omissão ao dever de prestar contas referente ao exercício 2018, pelo PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB, do município de Palmeira das Missões – RS.
Nos termos do § 4º no art. 32 da Lei 9.096/95:
"Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período".
Desta forma, considerando que, verificada a existência de movimentação financeira, não foi apresentada a prestação de contas pelo partido e
seus responsáveis à época e/ou atuais, cabível o julgamento de não prestação de contas, pelo enquadramento do quadro fático no Art. 46, IV,
"a" da Res. TSE 23.546/2017:
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; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar de atender às
diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 desta resolução não enseja o julgamento das contas como
não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade
das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 12).
Ainda, como decorrência do julgamento de não prestação de contas, cabível a aplicação das sanções de que trata o Art. 48 da Res. TSE
23.546/2017, sem prejuízo do disposto no Art. 42 da Res. TSE n. 23.571/2018:
Art. 42. 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.
Porém, em vista de que a interpretação quanto ao cabimento desta providência de forma automática estar suspensa por decisão liminar do
STF nos autos da ADI 6.032 que, in verbis, "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não
prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento
específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.", necessário que seja dada ciência da presente decisão ao
Ministério Público Eleitoral para que, entendendo cabível, proceda a representação de expediente para o cumprimento ao disposto no Art. 42
da Res. TSE 23.571/2018, na forma do Art. 28 da Lei dos Partidos Políticos.
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ANTE O EXPOSTO, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB,
do município de Palmeira das Missões – RS, com fulcro no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, ante os fundamentos declinados,
cominando ao órgão diretivo municipal a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário na forma do Art. 48 da Res. TSE
23464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, efetuem-se os devidos registros nos sistemas de Prestação de Contas, comunique-se da decisão os Diretórios
Estadual e Nacional da Agremiação mediante o endereço eletrônico das agremiações cadastrados no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias, bem como encaminhe-se ao cópia desta decisão ao Ministério Público Eleitoral mediante ofício para que, querendo,
impetre com representação visando ao cumprimento do disposto no Art. 42 da Res. TSE 23.571/2018 na forma do Art. 28 da Lei 9.096/1995.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 14 de novembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 385/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-88.2019.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - Com Movimentação Financeira - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Pedro das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (ADV(S) JOÃO BATISTA PIPPI TABORDA-OAB 55026)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS CARLOS RIBAS DE OLIVEIRA E TIAGO SOARES CORREA (ADV(S) JOÃO BATISTA PIPPI TABORDA-OAB
55026)
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas refente ao Exercício Financeiro de 2018 apresentada pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC do Município
de São Pedro das Missões.
Apresentadas as contas (fl. 02/47), foi certificada a composição da executiva partidária (fl. 48).
Foram publicadas as contas por meio de Edital no DEJERS (fl. 51/52) bem como intimado o Ministério Público Eleitoral das contas
apresentadas (fl. 50), havendo o transcurso do prazo sem impugnações (fl. 53).
Foi efetuado exame preliminar dos documentos apresentados, sendo constatada a ausência de documentos (fl. 54), sendo intimada as partes
para apresentarem os documentos faltantes (fl. 55 e verso), transcorrendo-se o prazo sem manifestação (fl. 56).
Realizado o exame técnico, foram verificadas impropriedades e irregularidades (fl. 59/60).
Intimadas as partes do Exame (fl. 60-v, 61), houve novo transcurso do prazo sem manifestação da agremiação ou de seus responsáveis (fl.
62).
Sobreveio parecer conclusivo pela desaprovação das contas, ante a ausência de comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da
escrituração contábil digital e do Demonstrativo de Fluxo de Caixa (fl. 63 e verso).
Com vista ao Ministério Público Eleitoral, opinou o parquet pela desaprovação das contas, na esteira do parecer técnico conclusivo (fl. 66,
verso).
Intimadas as partes para apresentar defesa ao parecer conclusivo (fl.67 e verso), apresentou defesa juntando documentos (fl. 69/71).
Baixados os autos para análise dos documentos juntados, foi indicada a intempestividade na apresentação dos documentos, embora
suficientes para sanar as falhas apontadas (fl. 75).
Com vista ao Ministério Público, opinou o MP pela aprovação das contas (fl. 79).
Foi encerrada a instrução, com abertura de vista às partes para apresentação de memoriais (fl. 81).
Aberto prazo para alegações, requereu a agremiação pela aprovação das contas (fl. 84/86).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAR.
Cuida-se de analisar a Prestação de Contas do Partido Social Cristão - PSC de São Pedro das Missões, referente ao Exercício Financeiro de
2018, nos termos do que dispõe a Lei 9.096/1995 e a Resolução TSE n. 23.546/2017.
Preliminarmente, cumpre destacar que o rito dado pela Resolução TSE 23.546/2017 foi plenamente seguido, e oportunizada as partes e ao
Ministério Público Eleitoral o direito de manifestação, bem como de sanear as falhas encontradas. Desta forma, o feito encontra-se apto para
julgamento.
No mérito, entendeu o Analista Judiciário pela desaprovação das contas ante a não apresentação de documentos de natureza obrigatória, mas
que, posteriormente foram apresentados em fase de defesa.
Nesse sentido, ressalta-se que a documentação acostada serve tão somente a demonstrar o cumprimento de exigências legais, uma vez que a
sua ausência não impediu a análise técnica de realizar o exame das contas, e que não foram detectadas falhas quanto a arrecadação de
recursos e realização de despesas, que constituem-se como real objeto dos processos de Prestação de Contas.
Desta forma, ainda que não considerada a documentação por restar sua apresentação preclusa na forma do Art. 35 §9º da Res. TSE
23.546/2017, incabível a desaprovação das contas visto que o Art. 46, §3º do mesmo diploma indica que erros formais ou materiais que no
conjunto não comprometam o conhecimento das receitas e destinação das despesas não acarretam a desaprovação das contas, as contas
devem ser aprovadas com ressalvas, consoante o Art. 46, II do normativo supra:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes;
(...)
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 12).
ANTE O EXPOSTO, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC de São Pedro das Missões
referente ao Exercício Financeiro de 2018, fulcro Art. 46, II da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
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Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, registre-se o julgamento nos Sistemas de Prestação de Contas.
Após, arquive-se com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 14 de novembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 386/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 147-09.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO-OAB 78370)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIA PICCOLOTTO DO NASCIMENTO E ARIANO GUILHERME CAUMO (ADV(S) TANIA DA CONCEIÇÃO
PICOLOTO-OAB 78370)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral do Progressistas - PP de São José das Missões, relativa às Eleições Gerais de 2018.
Transcorrido o prazo para apresentação de contas, intimadas as partes, não houve manifestação, sendo determinado o prosseguimento do
feito como omissão ao dever de prestar contas (fl. 25).
O Cartório procedeu a juntada de informação acerca dos dados financeiros disponíveis à Justiça Eleitoral (fl. 27/29).
O Ministério Público opinou pelo julgamento de não apresentação das contas (fl. 32).
Sobreveio manifestação do partido, juntando a prestação de contas (fl. 34/41).
Foi determinado o regular processamento das contas (fl. 43).
Realizado Exame Técnico (fl. 45), os autos foram baixados em diligência para saneamento dos apontamentos realizados (fl. 45-v, 46), sem,
contudo, haver resposta por parte da agremiação (fl. 46-v).
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer no sentido de que sejam as contas julgadas não prestadas (fl. 47).
Verificada ausência de edital, foi procedida à sua publicação (fl. 50/51), nos termos do art. 59 da Resolução do TSE n° 23.553/2017,
transcorrendo o prazo para impugnação in albis (fl. 52).
Vieram os autos conclusos.
É o breve relatório.
Passo a fundamentar.
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral do Progressistas - PP de São José das Missões.
À luz do que disciplinam as normas constitucionais/legais, a prestação de contas de campanha tem como objetivo permitir o controle, tanto
pela Justiça Eleitoral, quanto pela sociedade, dos recursos arrecadados e gastos efetuados durante a campanha eleitoral, assim conferindo
máxima transparência às transações realizadas e legitimidade ao pleito.
Nesse sentido, para que a Justiça Eleitoral possa fazer a análise financeira da movimentação de recursos em campanha, a Resolução TSE nº
23.553/17 trouxe, em seu art. 10, §2º, a obrigação da abertura de conta especifica de campanha, ainda que não houvesse movimentações.
Vejamos:
Art. 10 É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º.
(...)
Prosseguindo, consoante o que disciplina o art. 56, §2º, “a”, além de o partido abrir a conta de campanha eleitoral, é necessário que
ele apresente à Justiça Eleitoral os extratos bancários contendo toda a movimentação financeira do período de campanha.
Compulsando aos autos, verifica-se que o partido político em epígrafe não abriu a conta especifica de campanha eleitoral, como também não
juntou à prestação de contas apresentada os extratos bancários do período de campanha, portanto infringindo as normas legais supracitadas.
Assim, inexistindo a abertura da conta, tampouco a apresentação dos extratos, não há como conferir confiabilidade à declaração de ausência
de movimentação financeira feita pelo partido, vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e
saída de recursos financeiros pela agremiação.
Nessa esteira, coadunado com a jurisprudência do TSE, abaixo colacionada, a desaprovação das contas em apreço é medida imperativa:
(…)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não apresentação de extratos bancários são vícios
graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar a desaprovação das contas. (grifei).
2. O julgamento das contas como não prestadas, com fundamento no art. 54, IV, a, da Res.-TSE nº 23.406, pressupõe que a ausência de
documentos constitua óbice para o processamento e a análise das contas pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Interpretação consentânea com a
gravidade das consequências jurídicas da não apresentação das contas. 3. Hipótese em que houve apresentação tempestiva das contas,
atendimento tempestivo das diligências pelo candidato, análise técnica pela desaprovação das contas e exame da documentação apresentada
e dos vícios identificados. 4. Reforma da decisão do Tribunal a quo, para considerar as contas prestadas, porém desaprovadas.
(TSE, Acórdão de 14.6.2016 no AgR-REspe nº 215589, rel. Min. Henrique Neves.)
Ultrapassado esse ponto, percebe-se, ainda, que a grei cometeu mais duas irregularidades, quais sejam: (a) a não apresentação da prestação
de contas parciais e (b) a apresentação intempestiva das contas finais (1º e 2º turnos).
Quanto ao quesito "a", disciplina o art. 50, §6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que a falta da prestação de contas parcial pode
implicar falta grave, vejamos:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação
em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os
recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
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(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. (grifei).
Por seu turno, quanto ao quesito "b", a entrega de prestação de contas de forma intempestiva também constitui impropriedade nas contas
apresentadas pela agremiação partidária.
Dessa forma, entendo que as irregularidades acima citadas têm o potencial de macular a lisura e transparência da prestação em análise,
sendo, portanto, a DESAPROVAÇÃO das contas, medida razoável e imperativa, nos termos do art. 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Quanto às sanções previstas pela legislação em caso de desaprovação, o art. 77, §§ 4º e 6º, da TSE nº 23.553/2017, refere a perda do direito
ao recebimento de quotas do fundo partidário, a qual deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período de um a doze meses.
ANTE O EXPOSTO, acolhendo o parecer ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha de 2018 do Progressistas - PP de São
José das Missões, com fulcro no art. 77, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ademais, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a impossibilidade de verificação do percentual
envolvido em irregularidade, mas tendo em vista que o partido e seus responsáveis não prestaram esclarecimentos após a emissão de parecer
pelo órgão técnico, fixo a perda do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário, a partir do próximo ano, em 2 (dois) meses, nos
termos do art. 77, §§ 4º e 6º, da TSE nº 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral para, querendo, requerer a extração de cópia integral do processo para os fins previstos
no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90 (art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Após o trânsito em julgado, comuniquem-se, por meio de e-mail, aos órgãos de direção Nacional e Estadual do respectivo partido, acerca da
perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário, pelo prazo acima mencionado.
Registre a decisão no sistema SICO.
Após, arquivem-se os autos com baixa.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 14 de novembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 387/2019 - 32 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 151-46.2018.6.21.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - Prestação de Contas - Partido Político - Comissão Provisória - Órgão de Direção Partidária - 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São José das Missões
JUIZ ELEITORAL: GUSTAVO BRUSCHI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
RESPONSÁVEL(S) : EDUARDO CONCEIÇÃO TASSO E CLAUDIO ROBERTO SODER TASSO
Vistos, etc.
Trata-se de processo de omissão na Prestação de Contas, referente às Eleições 2018, do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do
Município de São José das Missões/RS, em cumprimento ao disposto no artigo 48, II, d, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Não tendo a agremiação partidária apresentado as contas no prazo previsto no art. 52 da citada Resolução TSE, foi expedida a informação de
fl. 02 e determinado que fossem adotadas as providências previstas nos incisos II a V do § 6º, do art. 52 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Intimadas as partes (fl. 06 a 09) houve o transcurso do prazo sem apresentação das contas(fl. 09-v).
Foram considerado intimados, bem como foi decretada a revelia do partido e seus responsáveis, e determinada a juntada de documentos e a
posterior remessa ao Ministério Público para parecer (fl. 10).
O partido apresentou requerimento indicando ausência de movimentação financeira na Eleição de 2016 e a impossibilidade de efetuar
lançamentos no Sistema de Prestação de Contas Anuais em razão de que estariam em fase de regularização de sua Inscrição de Pessoa
Jurídica (CNPJ) (fl. 13).
Diante da justificativa que não restou acolhida por não referir ao objeto do presente feito, foi determinada nova intimação para nova
manifestação ou apresentação das contas no prazo de três dias (fl. 15).
Intimados da decisão, houve o transcurso do prazo sem manifestação (fl. 31).
Sobreveio informação indicando a impossibilidade de buscar os dados junto às instituições bancárias por falta de CNPJ da agremiação e a
inexistência de recursos oriundos do Fundo Partidário, opinando pelo julgamento de não prestação das contas (fl. 37).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento de omissão das contas (fls. 37-v).
Foi dado vista às partes dos documentos juntados(fl. 38 e verso), transcorrendo o prazo sem manifestação (fl. 39).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Passo a fundamentar.
Cuida-se de analisar expediente acerca da omissão ao dever de prestar contas pelo Movimento Democrático Brasileiro de São José das
Missões, conforme estabelece o Art. 48, II, alínea "d", da Res. TSE 23.553/2017.
Preliminarmente, verifico a regularidade na tramitação do feito, com a adequada intimação das partes e seguimento do rito da omissão das
contas.
No mérito, a Unidade Técnica verificou a impossibilidade de buscar os dados junto às instituições bancárias por falta de CNPJ da agremiação.
Ainda, não foram observados recebimentos de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada (fls.37).
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de omissão ao dever de prestar contas.
Diante do que verifico nos autos, uma vez que o partido não apresentou nenhum esclarecimento acerca das contas que deveria ter
apresentado, o julgamento de contas como não prestadas é medida que se impõe.
Ainda, como decorrência do julgamento de não prestação de contas, cabível a aplicação das sanções de que trata o Art. 83, II da Resolução
TSE 23.553/2017:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos darestrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
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Porém, em vista de que a interpretação quanto ao cabimento desta providência de forma automática estar suspensa por decisão liminar do
STF nos autos da ADI 6.032 que, in verbis, "afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não
prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento
específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.", necessário que seja dada ciência da presente decisão ao
Ministério Público Eleitoral para que, entendendo cabível, proceda a representação de expediente para o cumprimento ao disposto no Art. 83,
II da Res. TSE 23.553/2017, na forma do Art. 28 da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Movimento Democrático Brasileiro do Município de São José das Missões/RS,
referentes às Eleições 2018, com fundamento no art. 52, §6º, inciso VI, c/c art. 77, inciso IV, alínea "a", ambos da Res. TSE nº 23.553/2017 e
determino a aplicação das sanções previstas no art. 83, inciso II da já citada Resolução TSE, ou seja, a perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, comunique-se os diretórios estadual e nacional do partido político sobre a decisão proferida nos autos, e que o
repasse de cotas do Fundo Partidário deverá ser suspenso enquanto não regularizada a situação, nos termos do art. 83, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Ainda, encaminhe-se ao cópia desta decisão e da certidão de trânsito em julgado ao Ministério Público Eleitoral mediante ofício para que,
querendo, impetre com representação visando ao cumprimento do disposto no Art. 83, II da Res. TSE 23.553/2017 na forma do Art. 28 da Lei
9.096/1995.
Após, arquive-se.
Dil. Legais.
Palmeira das Missões, 14 de novembro de 2019
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-31.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - Declaração de Ausência de Movimentação
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL (ADV(S) RICARDO JORNADA DA ROSA-OAB 42760)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO DE BRUM DA COSTA E CAROLINE MACHADO DA SILVA (ADV(S) RICARDO JORNADA DA ROSA-OAB
42760)
Vistos.
Em 11/11/2019 verifico que ocorreu o trânsito em julgado, certifique-se.
Junte-se o protocolo nº 37938/2019 de 18/10/2019 quanto ao pedido do procurador quanto à renúncia do mandato. Acolho a renúncia, tendo
em vista o trânsito em julgado e que as contas partidárias foram aprovadas com o acolhimento da declaração de ausência de movimentação
financeira no ano de 2018, deixando de exigir a comprovação da ciência do mandante nos autos, como reza o art. 112 do CPC/2015, pois
tenho como impossível a ocorrência de eventual prejuízo.
Intimem-se a parte e o procurador.
Publique-se no DEJERS.
Arquivem-se os autos.
Diligências Legais.
Santiago, 14 de novembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 146/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-68.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - CONTAS - APROVAÇÃO DAS CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itacurubi
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTIC O TRABALHISTA - PDT (ADV(S) CLAUDIO DORNELES DA SILVA-OAB 54799)
RESPONSÁVEL(S) : SEBASTIÃO DE JESUS DORNELES DE LOURENÇO E RODRIGO PEREIRA DE MELO (ADV(S) CLAUDIO
DORNELES DA SILVA-OAB 54799)
Vistos.
Intime-se o partido político para que, no prazo de 20 (vinte) dias manifeste-se quanto ao Exame Preliminar de fl. 72 da lavra da Unidade
Técnica.
Diligências Legais.
Santiago, 14 de novembro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE
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45ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 289/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 36-49.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GABRIELA KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE RIGON SILVA
BRASIL-OAB 72107 E RUDINEI CORRÊA MEDEIROS-OAB 73036)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ GILMAR BORGES E ELISEU MORIN (ADV(S) GABRIELA KERBER TOSI-OAB 84876, KARINE RIGON SILVA
BRASIL-OAB 72107 E RUDINEI CORRÊA MEDEIROS-OAB 73036)
O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de Santo Ângelo apresentou prestação de contas anual relativa ao exercício
2018 em 14.06.2019, juntando documentação (fls. 02-44).
Foram juntadas a certidão de composição do órgão partidário e as notificações realizadas pelo cartório (fls. 45-48).
Recebida a prestação de contas, com determinação de publicação de edital (fl. 50).
Publicado o Edital n. 26/2019 (fls. 51-53).
Disponibilizado o processo ao Ministério Público Eleitoral, consoante o disposto no art. 31, §1º, da Resolução nº 23.546/2017 do TSE (fl. 54).
Transcorreu o prazo previsto no Edital sem impugnações (fl. 56).
Após exame preliminar da prestação de contas foram solicitadas peças e documentos faltantes (fl. 57). O partido apresentou a manifestação de
fls. 62-69 e 74-75.
Realizado exame das contas (fls. 76-77), o partido foi intimado e apresentou a resposta de fls. 85-87.
Sobreveio parecer técnico conclusivo, no qual a Unidade Técnica opinou pela aprovação das contas apresentadas (fls. 88-89) e parecer do
Ministério Público Eleitoral no mesmo sentido (fl. 90).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de expediente de prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Santo Ângelo, relativas ao
exercício financeiro 2018.
O feito está apto ao julgamento antecipado, não sendo caso de dilação probatória nem apresentação de memoriais.
O parecer técnico apontou que não há irregularidades ou impropriedades nas contas prestadas. Contudo, observo que as contas foram
apresentadas após o prazo legal, o que, embora não tenha prejudicado a análise das contas, merece ser apontado como ressalva.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de Santo
Ângelo, relativas ao exercício 2018, nos termos do art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 14 de novembro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 290/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-58.2019.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vitória das Missões
JUÍZA ELEITORAL: MARTA MARTINS MOREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) AMÉRICO JUNIOR DORNELES DA SILVA-OAB 66795)
RESPONSÁVEL(S) : ABEL GILNEI BIAZZI DORNELLES E MOACIR MORIN (ADV(S) AMÉRICO JUNIOR DORNELES DA SILVA-OAB
66795), LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO E JOSÉ FRANCISCO SPEROTTO
O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de Vitória das Missões apresentou prestação de contas anual relativa ao
exercício do ano de 2018, em 30/04/2019, dentro do prazo estabelecido no art. 32 da Lei n. 9.096/95 e art. 28, I, da Resolução TSE n.
23.546/2017 (fls. 02-59).
Constatado que o órgão partidário municipal não estava vigente, foi determinada a inclusão dos atuais presidente e tesoureiro estaduais,
consoante art. 28, § 5º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, e a intimação dos mesmos, assim como do diretório estadual do partido para
regularização da representação processual (fls. 62-69v). Não houve manifestação (fl. 70).
Foi decretada a revelia do órgão partidário, de Luiz Carlos Ghiorzzi Busato e de José Francisco Sperotto (fl. 71).
Foi publicado Edital n. 36/2019, consoante disposto no art. 31, §1º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 (fls. 72-73).
Transcorreu o prazo do edital sem impugnações (fl. 74).
Após exame preliminar das contas foram solicitadas peças e documentos faltantes (fl. 75), os quais foram apresentadas (fls. 80-85).
Realizado o exame da prestação de contas (fls. 86-87) sobreveio parecer técnico conclusivo opinando pela aprovação das contas (fls. 93-94) e,
no mesmo sentido, parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 95).
Vieram os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar a prestação de contas anual do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de Vitória das Missões,
relativas ao exercício financeiro de 2018.
O parecer técnico apontou que não restaram falhas na prestação de contas em exame.
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Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB do Município de Vitória das Missões, relativas
ao exercício 2018, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Registre-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Com trânsito em julgado, arquive-se.
Santo Ângelo, 14 de novembro de 2019
MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Eleitoral da 045ª ZE

46ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 201/2019 - 46 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-96.2018.6.21.0046
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio da Patrulha
JUIZ ELEITORAL: FELIPE ROBERTO PALOPOLI
PARTIDO(S) : REPUBLICANOS (ANTIGO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB) DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS
(ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732 E TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56.543)
RESPONSÁVEL(S) : SILVIA ADRIANA DA ROSA (ADV(S) GIOVANA GULARTE IBANEZ-OAB 47348), CARLOS ANDRÉ NUNES DA SILVA
(ADV(S) MARICE BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732 E TAMI TEIXEIRA ASO-OAB 56543), CLAUDEMIR DOS SANTOS (ADV(S) MARICE
BALBUENA DAL FORNO-OAB 47732)
Rh.
Tendo em vista o requerimento de fl. 157, cuja manifestação demonstra o interesse no adimplemento do valor devido, defiro a expedição de
nova guia de recolhimento à União, para vencimento em 05 de dezembro de 2019.
Proceda o cartório com a atualização monetária do valor devido, até o mês do efetivo recolhimento ao Tesouro Nacional.
Após a comprovação recolhimento e anotações pertinentes, arquive-se.
Santo Antônio da Patrulha, 14 de novembro de 2019
FELIPE ROBERTO PALOPOLI
Juiz Eleitoral da 046ª ZE

59ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 020/2019
A Excelentíssima Senhora, Juliana Lima de Azevedo, MM. Juíza Eleitoral desta 59ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Cel. Mário Antunes da
Veiga, 202 – sala 201 –, em Viamão, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n.
9.096/95 e do art. 31, § 1º da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, relativos às
Prestações de Contas Anuais - Exercício 2018, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
PSOL – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE.
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, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Viamão-RS, 06 de novembro de 2019.
Eu, Carla Nunes Santos, Chefe de Cartório da 59ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANA LIMA DE AZEVEDO
Juíza Eleitoral.

64ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 104/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-88.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Jaboticaba
JUÍZA ELEITORAL: BRUNA CASAGRANDE SIEBENEICHLER
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) CARLITO IÁSSERO FORTES-OAB 85416)
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RESPONSÁVEL(S) : OSEIAS DA SILVA DOS SANTOS, EDEGAR BAGIOTTO, LEOCÁCIO SEVERO SANDRI E ITAMAR STEFANELLO
CORTEZE (ADV(S) CARLITO IÁSSERO FORTES-OAB 85416)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo PROGRESSOSTAS - PP, do município de Jaboticaba/RS, relativa ao exercício financeiro
de 2018 (fls. 11-45 e 50-55).
Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício e enviados tais documentos ao Ministério Público
Eleitoral, decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 58).
A Unidade Técnica (fls. 59/60) e o Ministério Público Eleitoral (fl. 63) manifestaram-se pela aprovação com ressalvas das contas partidárias.
Vieram os autos para sentença
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Embora apresentadas intempestivamente pela agremiação partidária (em 10/07/2019), violando o disposto no art. 32, caput, da Lei
9.096/95, as contas partidárias observaram os dispositivos da Lei 9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.546/17 quanto a arrecadação e gastos
partidários, conforme se passa a expor.
Em relação às receitas partidárias, o partido político informou ter recebido, durante o exercício financeiro de 2018, a importância total de R$
600,00 (seiscento reais), decorrente de doações realizadas por Edegar Bagiotto (CPF 167.151.360-68), Nelson Oliveira da Rosa (CPF
975.847.110-49) e Luis Cloves Molinari Silva (CPF 457.731.730-34).
Nos termos do art. 7º, caput, e art. 8º, §2º, ambos da Resolução TSE 23.546/2017, as doações realizada a partidos políticos devem indicar
expressamente o número do CPF dos respectivos doadores, sob pena de configurar recurso de origem não identificada, de recebimento
vedado pelo art. 13, caput, da citada Resolução.
Embora os extratos bancários acostados aos autos pelo partido político (fls. 17-20) não indiquem expressamente o número do CPF das
pessoas que efetuaram as doações à grei, em manifesto descumprimento à Resolução 23.546/2017, é imperioso ressaltar que a Unidade
Técnica, em consulta aos extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral, através do sistema SPCA, constatou a
regular identificação das pessoas que realizaram as doações ao partido, conforme se depreende do extrato de fl. 61, que se mostra compatível
com a relação de doadores indicados no demonstrativo de fl. 23.
Deste modo, considerando que foi possível à Justiça Eleitoral a regular identificação das pessoas que realizaram as doações ao partido,
entendo por suprida a omissão, não havendo que se falar no recebimento de recursos de origem não identificada, embora esta justifique
ressalvas na aprovação das contas.
Quanto às despesas partidárias, o partido político declara gastos totais de R$ 90,00 (noventa reais), consistentes em "despesas financeiras comissões e tarifas bancárias", que estão devidamente comprovados pelos extratos bancários de fls. 17-20.
Registre-se que toda a movimentação financeira declarada pela agremiação partidária ocorreu na conta bancária informada, mostrando-se
compatível com os extratos bancários acostados aos autos, o que permitiu a integral e regular fiscalização pela Justiça Eleitoral.
III – DISPOSITIVO
Isto posto, na forma do art. 46, inciso II, da Resolução TSE n° 23.546/17, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
PROGRESSISTAS - PP, do município de Jaboticaba/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Rodeio Bonito, 14 de novembro de 2019
Bruna Casagrande Siebeneichler
Juíza Eleitoral da 064ª ZE

67ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de 2019, a 67ª Zona Eleitoral – Encantado/RS, de acordo com o Edital de Eliminação de
Documentos n. 026/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, nº 162, de 30/08/2019, página
35, e anexo ao final, procedeu à eliminação dos documentos constantes naquela listagem.
Luciana Inês Gheno,
Chefe de Cartório.
Clóvis Frank Kellermann Jr.,
Juiz Eleitoral.

71ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - 071ªZE
Aos 07 dias do mês de novembro do ano de 2019, a 071ª Zona Eleitoral, de acordo com o Edital de Eliminação de Documentos nº. 022/2019,
publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 12/08/2019, procedeu à eliminação dos documentos
judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
Cíntia Teresinha Burhalde Mua
Juíza Eleitoral
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74ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 281/2019 - 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
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
EXEQUENTE(S) : AGU
EXECUTADO(S) : DEISE MIRIAN DA SILVA SCHNEIDER (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
Vistos.
À AGU.
Alvorada, 14 de novembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 282/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-76.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) MARCUS VINICIUS DOS SANTOS THIAGO-OAB 58200)
RESPONSÁVEL(S) : CRISTIANO SCHUMACHER DA LUZ E CLAUDIO DA SILVA LEANDRO (ADV(S) MARCUS VINICIUS DOS SANTOS
THIAGO-OAB 58200)
Vistos.
Determino a intimação do órgão partidário e dos 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).
Providências pelo Cartório
Alvorada, 14 de novembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 283/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 478-30.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
CANDIDATO(S) : VILMAR BENINI (ADV(S) AUGUSTO VIEIRA STRÖMDAHL-OAB 88234 E RODRIGO MARIANO DA ROCHA-OAB 72767),
MERIANE BRUM (ADV(S) RODRIGO MARIANO DA ROCHA-OAB 72767)
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)
Vistos,
Oficie-se conforme requerido no segundo parágrafo da petição da fl. 368.
Com a resposta, dê-se vista dos autos à União.
Então, retornem conclusos, inclusive para que se aprecie o pedido de alienação judicial já formulado em relação ao outro veículo.
Dil.
Alvorada, 14 de novembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 284/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-16.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : DEMOCRATAS - DEM (ADV(S) LUIS HENRIQUE MORAES SPIERCORT-OAB 54865)
RESPONSÁVEL(S) : DOUGLAS MARTELLO DE SOUZA SILVEIRA E CELMIR MARTELLO (ADV(S) LUIS HENRIQUE MORAES
SPIERCORT-OAB 54865)
Vistos.
Intimem-se partido e responsáveis para que, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, complementem a documentação, consoante reexame retro
(art. 34, §3º, da Res. TSE 23.546/2017).
Diligências legais.
Alvorada, 14 de novembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 285/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 245-33.2016.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : MARENILDA SILVA DE BORTOLI E JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRAOAB 55233)
MUNICÍPIO(S) : ALVORADA-RS
Vistos.
Indefiro, uma vez que os autos já foram com cópia para a Advocacia-Geral da União para execução.
O requerente deverá entrar em contato com a referida instituição para quitar o débito.
Intime-se.
Arquive-se.
Alvorada, 14 de novembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 286/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-91.2019.6.21.0074
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB 76948B)
RESPONSÁVEL(S) : VLADIMIR DA SILVA E JONATAN VAGNER BORGES DE BORBA (ADV(S) DIEGO DE SOUZA BERETTA-OAB
76948B)
Vistos.
Trata-se do processo de prestação de contas do PSB de Alvorada/RS relativo ao exercício financeiro de 2018.
Recebidas as contas no dia 26/04/2019, os autos foram com vista ao Ministério Público Eleitoral, consoante art. 31, §1º, da Res. TSE
23.546/2017, que requereu análise técnica.
Foi expedido o Edital nº 014/2019 para a publicação da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, tendo transcorrido
o prazo de impugnação sem manifestações.
No Exame Preliminar (fl. 71), não foram constatadas peças faltantes.
No Exame da Prestação de Contas (fl. 73-verso/75), foram aferidos: 3.2) receita oriunda de fonte vedada, por contribuinte intitulada autoridade,
no valor total de R$180,00; 4.1) débitos constante nos extratos bancários, no valor total de R$2.106,82, que não constam discriminados nas
contas; 4.2) lançamentos de despesas financeiras na prestação de contas, no valor de R$2.342,49, sem correspondência nos extratos
bancários; e 4.3) despesas com aluguel de imóvel nos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro, sem que tenham sido apresentados
gastos com energia elétrica (CEEE) e água (CORSAN).
Intimados, os prestadores de contas apresentaram respostas aos apontamentos (fls. 78/88).
Em novo exame (fl. 93 e verso), referente ao item 3.2, a unidade técnica reforçou, com documentação (fl. 92-verso), a alegação de que há
receita de fonte vedada e de que a doadora (Viviane Rodrigues Alves) não é filiada à agremiação, conforme alegou o partido, o que abonaria a
falha, conforme legislação vigente.
Quanto ao item 4.3, a unidade técnica entendeu esclarecidos os gastos com energia elétrica e água, uma vez que o valor destes consta
incluso no aluguel, conforme contrato feito. Entretanto, restou a dúvida sobre como foi adimplida a despesa com o aluguel do mês de setembro
de 2018, já que foram constatados esse mesmo tipo de desembolso nos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro, faltando aquele.
A grei respondeu (fls. 98/100) o item 3.2, apresentando cópia de tela do sistema filiaweb, em que a doadora aparece filiada no partido desde
04/01/2016. No que tange ao item 4.3, informou que a importância referente ao mês de setembro foi paga no momento da assinatura do
contrato, em 22/08/2018.
No parecer conclusivo (fls. 106/107), a unidade técnica concluiu pela existência de mácula somente quanto ao item 3.2, uma vez que trouxe à
baila documento (fl. 105) que comprova que a doadora em voga foi incluída como filiada no PSB de Alvorada em 22/08/2019, ou seja, após a
emissão dos exames das contas (fls. 74 e 93). Foi sugerida, ainda, a aprovação das contas com ressalvas, devendo haver ressarcimento ao
erário referente ao valor doado, em tese, irregularmente (R$180,00).
O Ministério Público (fl. 108) também sugeriu a aprovação das contas com ressalvas nos termos do art. 46, II, da Res. TSE 23.546/2017, com
ressarcimento ao erário no valor de R$180,00.
Em sua defesa, o partido reforçou que a doadora seria filiada ao partido desde 04/01/2016, todavia, não se opondo ao entendimento da análise
técnica e do MPE, no sentido de que as contas sejam aprovadas com ressalvas, devendo haver ressarcimento ao erário no valor de R$180,00.
Vieram-me os autos conclusos.
Foi o relatório.
Eis a decisão.
De início, observo que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente, em acordo com o que dispõe o art. 32, caput, da Lei n.
9.096/95.
Na sequência, atenho-me ao parecer conclusivo da unidade técnica, que apontou R$180,00 (cento e oitenta reais) de valores recebidos de
fontes vedadas, o que representa 1,25% dos recursos recebidos pela grei.
Ocorre que a doadora Viviane Rodrigues Alves possuía cargo de chefia à época das doações (Coordenadora - tabela de fl. 74), sendo
considerada autoridade pública, sendo que o art. 12, IV, da Res. TSE 23.546/2017 veda esse tipo de contribuição:
Art. 12
É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação, contribuição ou
auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - origem estrangeira;
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
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IV - autoridades públicas.
§ 1º Consideram-se autoridades públicas, para fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre
nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político.
(Grifei).
Os filiados a partido político estão excluídos de tal vedação, mas os prestadores de contas não conseguiram comprovar, conforme afirmam,
que a doadora estava filiada ao PSB de Alvorada/RS à época das doações. Alegam que ela está filiada desde 04/01/2016 ao partido, trazendo
aos autos cópia de tela do sistema filiaweb (fl. 100).
Entretanto, a inclusão de tal filiação ocorreu em 22/08/2019, conforme é possível verificar no documento de fl. 105 trazido pela unidade técnica
(cópia de tela do novo sistema FILIA da Justiça Eleitoral), ou seja, após a emissão dos exames das contas que trouxeram à tona a mácula (fl.
74: 11/07/2019; e fl. 93: 06/08/2019).
Ademais, a jurisprudência do TSE é inequívoca no sentido de que relatório extraído do filiaweb não comprova filiação a partido político:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTO UNILATERAL. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.1. A teor da
Súmula 20/TSE, "a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95 pode
ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".
2. Ficha de filiação partidária e relatório extraído do sistema Filiaweb não se prestam a comprovar o ingresso da candidata nos quadros
do Partido Social Cristão (PSC) antes dos seis meses que antecedem o pleito. Precedentes.. Na moldura fática do aresto a quo não constam
elementos que revelem suposta desídia do partido, situação que esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda o reexame probatório em sede
extraordinária. 4. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060114040, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
13/11/2018) (Grifei).
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A agravante reitera as alegações recursais, insistindo no argumento de que deve ser aplicada a Súmula 20 do TSE, sem refutar os
fundamentos da decisão agravada, consistentes na ausência de prequestionamento, na impossibilidade do reexame de provas em sede de
recurso especial e na consonância de entendimento entre o aresto recorrido e a jurisprudência desta Corte.
2. É inviável o agravo regimental que não infirma objetivamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente
as razões declinadas no recurso especial. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, documentos produzidos unilateralmente por candidato ou partido, tais como ficha
de filiação e relação interna extraída do Filiaweb, não são aptos a comprovar a filiação partidária.
4. "A relação interna do partido constitui, conforme previsto no art. 8º, I, da Res.-TSE nº 23.117, um 'conjunto de dados de eleitores filiados a
partido político, destinado ao gerenciamento pelo órgão partidário responsável por seu fornecimento à Justiça Eleitoral'. Trata-se, pois, de
documento interno e produzido de forma unilateral pela agremiação, razão pela qual não se presta para a comprovação da filiação partidária."
(AgR-REspe nº 282-09, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em 12.12.2012.)
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 14455, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
13/10/2016) (Grifei).
Diante do exposto, verifica-se que os elementos trazidos pela agremiação não demonstram a filiação partidária de Viviane Rodrigues Alves no
momento de sua doação em 2018.
Trata-se, a princípio, de vício grave, que pode ensejar a desaprovação das contas, consoante no art. 46, III, “a”, da Resolução TSE nº
23.546/17.
Contudo, a irregularidade na arrecadação perfaz apenas 1,25% (um virgula vinte e cinco por cento) do total de contribuições recebidas no
exercício financeiro de 2018 pela grei, cabendo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o fim de que as
contas sejam aprovadas com ressalvas. Nesta linha é o entendimento do TRE-RS:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES ORIUNDAS DE FONTE VEDADA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. USO IRREGULAR DE
RECEITA DO FUNDO PARTIDÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A SER
UTILIZADO NA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
(...)
5. Atitude colaborativa da agremiação para sanar os erros apontados. Falhas que representam 11,52% da totalidade dos recursos
arrecadados. Aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a severa penalidade de desaprovação
das contas.
6. Aprovação com ressalvas. Recolhimento da quantia considerada irregular ao Tesouro Nacional.
(PC 4520, Relator GERSON FISCHMANN , julgado em 08/11/2018). (Grifei).
Isso posto, APROVO COM RESSALVAS as contas partidárias referentes ao exercício de 2018 do Partido Socialista Brasileiro de Alvorada/RS,
nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº23.546/17 e DETERMINO o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$180,00 (cento e
oitenta reais) oriundos de fonte vedada.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Havendo o trânsito em julgado sem adimplemento do débito, o Cartório Eleitoral deverá intimar o devedor, na pessoa de seus advogados, para
que providencie o recolhimento, ou requeira o parcelamento, ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados
nesta decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin)
(art. 60, I, b, da Res. TSE 23.546/2017).
Alvorada, 14 de novembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 287/2019 - 74 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: RP - 69-93.2012.6.21.0074
PROPAGANDA ELEITORAL - INTERNET - YOUTUBE - PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: BRUNO JACOBY DE LAMARE
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EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
REPRESENTANTE(S) : COLIGAÇÃO ALVORADA DE UM NOVO TEMPO (PRB / PDT / PTB / MDB / PSL / PTN / PR / PPS / DEM / PRTB /
PHS / PMN / PV / PSDB / PC DO B / PT DO B) E EDSON DE ALMEIDA BORBA
REPRESENTADO(S) : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (ADV(S) ADRIANA SEABRA ARRUDA-OAB 200766, ALINE MOREIRA DA
COSTA-OAB 201329, ANDRÉ ZANATTA FERNANDES DE CASTRO-OAB 246556, ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS-OAB
38343, ARMANDO CAETANO FERNANDES ALMEIDA JÚNIOR-OAB 200142, CLÁUDIA BRASOLIN-OAB 110625, DANIEL DO AMARAL
ARBIX-OAB 247063, EDUARDO LUIZ BROCK-OAB 91311, ELIANA RAMOS SATO-OAB 252812, ENEIDA DESIREE SALGADO-OAB 54463,
FABIANA REGINA SIVIERO-OAB 147715, FABIO RIVELLI-OAB 297608, FÁBIO ARIKI CARLOS-OAB 273109, GUILHERME CARDOSO
SANCHEZ-OAB 257385, GUILHERME JUSTINO DANTAS-OAB 146724, GUSTAVO CÉSAR TERRA TEIXEIRA-OAB 178186, HILANA
RIBEIRO DRUMMOND BORGES-OAB 221847, JOYCE MONIQUE DE AGUIAR-OAB 103282, LUCAS MANIQUE BARRETO MACHADO-OAB
90094, LUIZ EDUARDO PICCININ-OAB 58101, LUIZ FERNANDO PEREIRA-OAB 22076, MARCELO BRITO RODRIGUES-OAB 185795,
MARIA ISABEL CARVALHO SICA LONGHI-OAB 256660, MILENA VACILOTO RODRIGUES-OAB 209236, NATÁLIA KUCHAR-OAB 287632,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK-OAB 62051, PAULO VINCICIUS DE CARVALHO SOARES-OAB 257092, RICARDO ANTONIO COUTINHO
DE REZENDE-OAB 77963, RICARDO GOMES PINTON-OAB 189069, RICARDO MAFFEIS MARTINS-OAB 151161, RODRIGO DE MACEDO
SOARES E SILVA-OAB 196362, SANDRO RICARDO SANTOS DE BORBA-OAB 40821, SOLANO DE CAMARGO-OAB 149754, TAE YOUNG
CHO-OAB 174059, TEREZA MELLIN GIMENES-OAB 223037 E YUN KI LEE-OAB 131693)
Vistos,
Considerando a justificativa apresentada pelo executado nas fls. 918-920, mas sem deixar de atentar para as ressalvas formuladas pela União
nas fls. 912/913 e 925, DEFIRO o pedido de suspensão deduzido nas fls. 891/893, restringindo-o, no entanto, ao menos por ora, ao período de
vigência de apólice de seguro garantia apresentada, ou seja, até a data limite de 26/04/2020 ou, se ocorrer antes, até o julgamento definitivo
do recurso especial interposto.
Intimem-se.
Preclusa a presente decisão, o processo deverá permanecer suspenso até 26/04/2020 ou até o julgamento definitivo do recurso especial, data
a partir da qual a União deverá ser intimada para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito.
Resta facultada, por outro lado, a apresentação de nova garantia pelo executado, hipótese na qual, mediante a concordância da exequente,
poderá ser ampliado o prazo de suspensão.
Dil.
Alvorada, 14 de novembro de 2019
BRUNO JACOBY DE LAMARE
Juiz Eleitoral da 074ª ZE

78ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 043/2019 - 78 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 8-79.2019.6.21.0078
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Piratini
JUIZ ELEITORAL: IGOR GUERZONI PAOLINELLI HAMADE
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) JOÃO PAULO MADRUGA CORRAL-OAB 70322)
RESPONSÁVEL(S) : DIEGO ESPÍNDOLA DE ÁVILA E ELIANE PEROBA CARDOSO (ADV(S) JOÃO PAULO MADRUGA CORRAL-OAB
70322)
I – RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidária anual do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Piratini/RS, referente ao exercício
financeiro 2018.
Transcorrido o prazo para prestação das contas, o órgão partidário e seus responsáveis foram regularmente notificados para suprir a omissão
(fls. 02-05).
Persistindo a não prestação das contas, foi determinada a imediata suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário (fl. 07), bem como
a juntada dos extratos bancários enviados pela instituição financeira e demais informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral (fl.
11), diligências executadas pelo Cartório Eleitoral (fls. 13-24).
Em manifestação, a unidade técnica opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, posição compartilhada pelo órgão do Ministério
Público Eleitoral (fls. 25-27).
Intimado para manifestação em três dias (fls. 28-30), as contas foram prestadas, com parte da documentação prevista no art. 29 da Resolução
23.464/15 (fls. 31-89).
Publicado edital com o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, bem como disponibilizado os autos ao Ministério
Público Eleitoral, não houve impugnações (fls. 93-95).
Em Exame preliminar expedido pela unidade técnica responsável pela análise das contas, foi solicitado a complementação da documentação
(fl. 96). Devidamente intimados, o órgão partidário e seus responsáveis quedaram-se inertes (fls. 98-100).
Após o exame das contas (fls. 103-105), abriu-se novo prazo para manifestação do órgão partidário sobre as impropriedades e irregularidades
apontadas no relatório de exame. Devidamente intimados, novamente a agremiação e responsáveis quedaram-se inertes (fls. 106-107).
O Parecer Conclusivo foi apresentado às fls. 108-109. Remetidos os autos ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio parecer opinando pela
aprovação das contas com ressalvas (fl. 111).
Os autos, então, vieram conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, saliento que a presente demanda não deve ser digitalizada e incluída no Processo Judicial Eletrônico - PJe, pois além de
estar concluso para julgamento de mérito antes da implementação do referido sistema nesta zona eleitoral, há manifestação do Ministério
Público Eleitoral pela aprovação das contas (fl. 111), nos termos do disposto nos incisos I e II do artigo 9º da Portaria Conjunta nº 003/2019
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deste Tribunal Regional Eleitoral, que regulamenta a conversão dos processos judiciais em trâmite em suporte físico para o meio digital, no
âmbito das zonas eleitorais do Rio Grande do Sul, in verbis:
Art. 9º Não serão digitalizados e inseridos no PJe os processos:
I – judiciais que estiverem conclusos para julgamento do mérito, ou com decisão ou acórdão proferido, independentemente da publicação do
ato;
II – da classe Prestação de Contas que tiverem informação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas;
III – Os inquéritos policiais e demais procedimentos criminais diversos enquanto não implementada a capacidade instrumental para postulação
no sistema pela autoridade policial e definida a categorização e resguardo do sigilo aos documentos com visualização restrita, conforme
definição dada pelo magistrado.
Parágrafo único. O processo que se enquadrar nas hipóteses dos incisos deverá ser digitalizado em caso de apresentação de recurso para a
instância superior ou no caso de recebimento da denúncia.
Dito isso, passo a análise do mérito.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral decorre de imperativo constitucional, art. 17, III da Constituição Federal, o qual impõe aos partidos
políticos a observância de vários preceitos, dentre os quais, a prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Por conseguinte, o art. 32 da Lei 9.096/95 obriga os partidos a enviarem, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo
até o dia 30 de abril do ano seguinte. Nesse sentido, o artigo 28 da Resolução TSE 23.546/17 impõe aos partidos políticos, em todas as
esferas de direção, o dever de prestar as contas anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício.
Com efeito, observadas as disposições legais, a unidade técnica apontou como impropriedades a prestação intempestiva das contas, a
inobservância da apresentação de todas as peças previstas no art. 29 da Resolução 23.546/17 e o descumprimento das normas que
regulamentam os gastos partidários. Já como irregularidades, a unidade técnica apontou a divergência dos valores declarados no
Demonstrativo de Receitas e Gastos (fl. 48) e no Demonstrativo de Contribuições Recebidas (fl. 51) com a movimentação financeira constante
nos extratos bancários de fls. 15/16 e 70/74.
Compulsando os autos, constato que de fato a agremiação partidária apresentou suas contas intempestivamente e sem a totalidade dos
documentos previstos no art. 29 da Resolução TSE 23.464/15, bem como não observou o disposto no § 4º do art. 18 da Resolução TSE
23.546/17 que determina que os gastos partidários devem ser pagos mediante emissão de cheque nominativo cruzado ou por transação
bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário.
Contudo, tais falhas caracterizam impropriedades de natureza formal, que por si só não tem o condão de levar à desaprovação das contas, já
que o conjunto dos documentos apresentados permitiu fiscalização da origem e destinação dos recursos financeiros, forte no § 2º do art. 36 da
Resolução TSE 23.546/17 c/c § 12º do art. 37 da Lei 9.096/95.
Quanto a divergência dos valores declarados no Demonstrativo de Receitas e Gastos (fl. 48) e no Demonstrativo de Contribuições Recebidas
(fl. 51) com a movimentação financeira constante nos extratos bancários de fls. 15/16 e 70/74, entendo que, de fato, os recursos declarados
como “recursos de origem não identificada” pela agremiação partidária, quais sejam: R$ 44,84, depositado no dia 29/06/2018; R$ 67,27
depositado em 17/08/2018; R$ 44,84, depositado em 31/08/2018; R$ 67, 27 depositado em 17/09/2018; R$ 67,27 depositado em 17/10/2018;
R$ 44,84 depositado em 30/11/2018; R$ 44,84, depositado em 10/12/2018; R$ 67,27 depositado em 17/12/2018; R$ 44,84 depositado em
31/12/2018, totalizando a quantia de R$ 493,28, estão plenamente identificados nos extratos bancários de fls. 15/16.
Em que pese a falta de adequação das informações prestadas pela agremiação, entendo que a irregularidade não comprometeu a análise das
contas, que foi viabilizada mediante a juntada dos extratos bancários com a identificação do CPF da contraparte, do qual constata-se que não
houve aporte de recursos de origem não identificada, vedadas pelo artigo 13 da Resolução TSE 23.546/17.
Dessa forma, considerando que não houve o aporte de recursos de origem não identificada e/ou de fontes vedadas pela legislação, aliado ao
fato de que as receitas e gastos declarados coincidem com a movimentação financeira constante nos extratos bancários, e inexistindo
irregularidades que comprometam a consistência e a regularidade da prestação de contas apresentada, a aprovação das contas com
ressalvas, na forma do art. 46, inciso II da Resolução TSE 23.546/17, é medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, com base no art. 46, II, da Resolução TSE 23.546/17, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Piratini, referentes ao exercício financeiro 2018.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda o cartório eleitoral com os devidos registros no sistema SICO.
Cumpridas todas as diligências, certifique-se e arquive-se.
Piratini, 18 de novembro de 2019
IGOR GUERZONI PAOLINELLI HAMADE
Juiz Eleitoral da 078ª ZE

82ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 029/2019 - 82 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 19-96.2019.6.21.0082
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - COM MOV FINANCEIRA
PROCEDÊNCIA: São Sepé
JUÍZA ELEITORAL: MARCELA PEREIRA DA SILVA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) LUIZ OTAVIO PICADA GAZEN-OAB 14459)
RESPONSÁVEL(S) : MÁRCIA MARINA AIRES E PAULO JOEL LEÃO (ADV(S) LUIZ OTAVIO PICADA GAZEN-OAB 14459)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas pelo Partido Democrático Trabalhista- PDT de São Sepé/RS, referente exercício
financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas em 09/08/2019, com movimentação financeira (fls. 03/61).
Observou-se que a agremiação partidária já havia tido suas contas julgadas não prestadas em outra oportunidade, sob o processo nº 1389.2019.6.21.0082 (fl. 02).
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Publicado o Edital n. 012/2019 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, transcorreu "in albis" o prazo para impugnação das contas
(fl. 69).
Foi juntado ao processo informação dando conta das inexistências de recibos, de repasses do fundo partidário e de extratos bancários (fl. 74).
A unidade técnica, por sua vez, apresentou parecer conclusivo pela regularização das contas partidárias (fl. 75/76).
Com vistas o Ministério Público Eleitoral, por sua vez, houve manifestação no mesmo sentido (fl.77 e 77v.).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar as contas do Partido Democrático Trabalhista- PDT de São Sepé/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Nos termos da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias.
A presente agremiação tratou de regularizar sua situação, já que se encontrava em débito pela não apresentação de suas contas anuais
relativas a 2018, inclusive com processo com decisão transitada em julgado.
Em casos como esse, estabelece a Resolução 23.546/2017 que o partido pode promover a regularização de sua inadimplência, in verbis:
"Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48".
Assim o fez.
Observo, ainda, que a certidão de fl. 74 atesta que não houve, de fato, movimentação financeira ou emissão de recibos.
Nesse sentido, também, são os pareceres técnicos da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral.
Observo, portanto, que o pedido de regularização merece provimento.
III – DISPOSITIVO
Isso posto, resolvo pela REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS PARTIDÁRIAS referentes ao exercício 2018 do Partido Democrático TrabalhistaPDT de São Sepé/RS, nos termos do art. 59 da Res. 23.546/2017 do TSE.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado da sentença, arquive-se.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
São Sepé, 18 de novembro de 2019
MARCELA PEREIRA DA SILVA
Juíza Eleitoral da 082ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 030/2019 - 82 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC 21-66.2019.6.21.0082
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÃO 2012 - SEM MOVIMENTAÇÃO
PROCEDÊNCIA: São Sepé
JUÍZA ELEITORAL: MARCELA PEREIRA DA SILVA
Candidato(s) : ANGELA MARIA OTTES COELHO (ADV. LUIZ OTAVIO PICADA GAZEN-OAB 14459)
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de regularização de contas de campanha anteriormente julgadas não prestadas, da candidata ao cargo de vereadora
Angela Maria Ottes Coelho, no Município de São Sepé, referente às Eleições Municipais de 2012.
As contas foram julgadas não prestadas no processo autuado sob nº 424-79.2012.6.21.0082, conforme certidão de fl.30 dos autos.
Apresentadas as contas intempestivamente pela candidata em 23/09/2019.
Determinei o lançamento do ASE 272, de apresentação das contas, para a candidata tão logo apresentadas as contas (fl. 31).
Sobreveio Parecer Técnico Conclusivo indicando a inexistência de impropriedades ou irregularidades nas contas prestadas, sugerindo a
regularização das contas da candidata.
Com vista ao Ministério Público, este opinou pela regularização das contas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Passo a fundamentação.
Cuida-se de apreciar requerimento de regularização de contas de campanha anteriormente julgadas não prestadas oferecidas pela candidata a
vereadora de São Sepé Angela Maria Ottes Coelho, sob a luz da Resolução TSE n. 23.376/2012.
Inicialmente, verifico que o feito está adequadamente instruído, de forma que é passível de julgamento na forma simplificada.
Do mérito, após exame técnico, verifica-se que não há nenhuma irregularidade ou impropriedade que macule os registros contábeis da
candidata.
Contudo, como referido, a candidata Angela Maria Ottes Coelho restou com suas contas da campanha de 2012 julgadas como não prestadas
no Processo Classe PC nº 424-79.2012.6.21.0082, impondo-lhe como sanção o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas.
Conforme determina o art. 51, §2º da Res. 23.376/2012 do TSE, uma vez julgadas não prestadas as contas mas posteriormente apresentadas,
não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no cadastro
eleitoral ao término da legislatura.
Dispositivo.
Isto posto, determino a regularização das contas da candidata ANGELA MARIA OTTES COELHO, nas eleições de 2012, conforme artigo 51,
§2º, da Resolução TSE n. 23.376/2012, devendo ser levantada a sanção de impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral.
Com o trânsito em julgado, procedam-se os devidos apontamentos e arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Sepé, 18 de novembro de 2019
MARCELA PEREIRA DA SILVA
Juíza Eleitoral da 082ª ZE

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

Porto Alegre, Terça-feira, 19 de Novembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 215, Página: 29

87ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 77/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-40.2018.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - Eleições - 1° Turno - Eleições - 2° Turno - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP (ADV(S) WILLIAM JOSÉ DA SILVA ANDREATTA-OAB 70083)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANI DALMÁS E DAYAN SOARES PEIXOTO (ADV(S) WILLIAM JOSÉ DA SILVA ANDREATTA-OAB 70083)
Vistos.
Diante da certidão da fl. 68, intimem-se os responsáveis para que, no prazo de 3 (três) dias, regularizem a representação processual do partido
político.
Diligências legais.
Tupanciretã, 13 de novembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE

88ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 78/2019 - 88 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: INQ - 48-31.2019.6.21.0088
INQUÉRITO - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Art. 312, do CE. - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Veranópolis
JUIZ ELEITORAL: ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de crime eleitoral, configurado no art. 312 do Código Eleitoral.
Concluída a investigação criminal, voltaram os autos da autoridade policial sem indiciamento.
Remetidos os autos ao MPE, o parecer foi pelo arquivamento.
É o breve relatório.
Acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, fl. 36, à luz do princípio acusatório, art. 129, I, da CF/88, e, não sendo caso de aplicação do
art. 28, do CPP, determino o arquivamento do inquérito.
Registre-se. Intime-se o MPE e oficie-se à Delegacia de Polícia Federal.
Oportunamente, arquive-se.
Veranópolis, 14 de novembro de 2019
ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
Juiz Eleitoral da 088ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 79/2019 - 88 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 45-76.2019.6.21.0088
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Omissão - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Eleições 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Veranópolis
JUIZ ELEITORAL: ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE COTIPORÃ/ RS (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTE-OAB 76073)
RESPONSÁVEL(S) : FÁBIO SCUSSEL E CIRILO ZALAMENA (ADV(S) IDALINO MÁRIO ZANETTE-OAB 76073)
I – RELATÓRIO.
Trata-se de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores - PT, do Município de Cotiporã, referente às eleições municipais de 2016 (fls.
15-19).
Publicado edital n.º 23, com a relação das prestações de contas apresentadas, não houve impugnação das contas, conforme certidão de fl.
22).
Sobreveio parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
Autos conclusos para sentença.
DECIDO.
II – MOTIVAÇÃO.
Cuida-se de apreciar as contas de campanha eleitoral oferecidas pelo Partido dos Trabalhadores - PT, do Município de Cotiporã.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, instruída com os documentos exigidos, conforme Resolução TSE n.º 23.463/2015,
estando suas peças devidamente assinadas pelos responsáveis. Consta advogado com procuração.
Realizada a análise técnica das contas, o parecer foi pela regularidade, atendidas as exigências da legislação eleitoral.
Nos termos do art. 68, II, da Resolução TSE n.º 23.463/2015, constatadas falhas que não comprometem a regularidade das contas, o caso é
de aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO.
Isso posto, APROVO COM RESSALVAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT, relativas às eleições municipais de 2016, nos termos do
art. 68, II, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Terça-feira, 19 de Novembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 215, Página: 30

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa.
Veranópolis, 14 de novembro de 2019
ANTONIO LUIZ PEREIRA ROSA
Juiz Eleitoral da 088ª ZE

90ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 086/2019 - 90 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 51-77.2019.6.21.0090
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas
PROCEDÊNCIA: Guaíba
JUÍZA ELEITORAL: PATRICIA ANTUNES LAYDNER
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72.085)
RESPONSÁVEL(S) : MAXIMILIANO FINKLER NETO E FLÁVIO PINTO PICOLLI (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72085)
I – RELATÓRIO:
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido Social
Democrático de Guaíba/RS subscrita pelos responsáveis financeiros Maximiliano Finkler Neto e Flavio Pinto Piccoli, presidente e tesoureiro da
agremiação partidária, respectivamente.
Publicado o Edital de Publicação n. 028/2019 (fl. 25) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJERS (fl. 27), transcorrendo o prazo para
impugnação in albis (fl. 0).
Realizado o exame pelo servidor designado, foi constatada a ausência de movimentação financeira em extratos bancários, de emissão de
recibos eleitorais e de informações sobre eventual recebimento ou repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 27).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como prestadas e aprovadas (fl. 29).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir e fundamentar.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
Os partidos políticos são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, o balanço contábil do exercício do ano
anterior (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95), podendo os órgãos diretivos municipais que não tenham movimentado recursos financeiros
apresentarem Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, na forma do § 4º deste mesmo artigo. A declaração de ausência de
movimentação financeira está regulamentada no art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017.
Nos termos do artigo 46 da Resolução TSE 23.546/2017, compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias. Nesse
contexto, considerando a inexistência de irregularidades que comprometam a confiabilidade das contas apresentadas, a aprovação é a medida
que se impõe.
III - DISPOSITIVO:
Isso posto, julgo PRESTADAS E APROVADAS as contas do Partido Social Democrático de Guaíba/RS, apresentadas por Maximiliano Finkler
Neto e Flavio Pinto Piccoli, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE n.
23.546/2017, ante os fundamentos declinados.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Guaíba, 18 de novembro de 2019
PATRICIA ANTUNES LAYDNER
Juíza Eleitoral da 090ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 401/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-52.2019.6.21.0094
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Caiçara
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PDT (ADV(S) THAIS MILLENA JOCASTA RIBEIRO CEOLIN-OAB 104.635B)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO JOSÉ MENUZZI E ELISETE DOS SANTOS PERLIN (ADV(S) THAIS MILLENA JOCASTA RIBEIRO CEOLINOAB 104.635B)
Vistos.
Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 18 de novembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
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96ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 96 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 4-95.2013.6.21.0096
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
PROCEDÊNCIA: Cerro Largo
JUÍZA ELEITORAL: GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
AUTOR(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : ADAIR JOSÉ TROTT (ADV(S) ROGERS WELTER TROTT-OAB 65022, RENAN THOMAS-OAB 74371 E RENZO THOMAS-OAB
47563)
Vistos.
Ciente da manifestação do MPE.
Intime-se, via DEJERS, a defesa de Adair José Trott, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a prova produzida e,
inclusive, para que, querendo, apresente novos memoriais ou ratifique aqueles anteriormente apresentados.
Após, voltem os autos conclusos para prolação de nova sentença.
Cerro Largo, 14 de novembro de 2019
GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA
Juíza Eleitoral da 096ª ZE

97ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 088/2019 - 97 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-10.2016.6.21.0097
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROCEDÊNCIA: Esteio
JUÍZA ELEITORAL: CRISTINA NOSARI GARCIA
MUNICÍPIO(S) : ESTEIO/RS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ALEXANDRE TAKEO SATO-OAB 40859, GUILHERME DE MAGALHÃES
TRINDADE-OAB 70803 E JOÃO CACILDO PRZYCZYNSKI-OAB 27242)
RESPONSÁVEL(S) : BEATRIZ REGINA GUAZINA LOPES, JOSÉ MILTON ROSA E REJANE MOURA PASCOAL
Vistos.
Como requer a União.
Expeça-se e encaminhe-se a certidão de inteiro teor solicitada.
Quanto ao regitro do partido no cadastro de inadimplentes do SERASA, cabível, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, assim, igualmente defiro
o pedido.
D.l.
Esteio, 18 de novembro de 2019
CRISTINA NOSARI GARCIA
Juíza Eleitoral da 097ª ZE

115ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2019 - 115 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-72.2019.6.21.0115
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Santa Bárbara do Sul
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (ADV(S) JAIME ADÃO MENDONÇA GOMES-OAB 34.876)
RESPONSÁVEL(S) : ALCINDO ALOISIO OTT E ARZENIO DOMINGOS OTT (ADV(S) JAIME ADÃO MENDONÇA GOMES-OAB 34.876)
I-RELATÓRIO
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, do Município de Santa Bárbara do
Sul/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (fls. 43) e oportunizada vista ao Ministério Público
Eleitoral (fl. 45), decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 46).
Realizado o exame preliminar das contas (fl. 49-50) e devidamente intimado, o prestador não apresentou manifestação (fl.53).
Após, foi emitido o relatório de exame de contas (fls. 57-58). Devidamente intimado, o partido novamente se omitiu (fl. 61).
Expedido parecer conclusivo pela aprovação das contas, com ressalvas (fls. 62-63), o que foi seguido pelo Ministério Público Eleitoral (fls. 64).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
II-FUNDAMENTAÇÃO
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Decido.
Trata-se de prestação de contas do exercício 2018 do partido acima nominado, nos termos da legislação em vigor. Sabe-se que os partidos
políticos são obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, a documentação do exercício do ano anterior mesmo que
não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95, c/c art. 28, §2º, da Res.
TSE n. 23.546/2017 (havendo, inclusive, previsão constitucional consoante art. 17, III, da Constituição Federal). Entretanto, verifica-se que o
PTB não cumpriu com a obrigação legal tempestivamente, entregando suas contas somente em 02/05/2019, conforme fl. 02.
Passo à análise da documentação.
Compulsando os autos, verifico que, após falhas relacionadas no exame de contas e, novamente reiteradas no parecer conclusivo, a unidade
técnica apontou as seguintes impropriedades: a) Ausência de correta identificação da conta bancária; b) Ausência de peças solicitadas no
exame preliminar.
De fato, apesar de não ter havido esclarecimentos por parte do prestador, entendo que a conta bancária anual foi erroneamente identificada
como "doação para campanha", quando deveria ter sido apontada como "outros recursos", uma vez que a data de abertura foi em 26.10.2016
revelando uma conta bancária única e pré-existente. Não considero, portanto, falha grave que comprometa a aprovação das contas.
Do mesmo modo, a falha de ausência das peças e a falha referente ao prazo de entrega da documentação revelam-se de cunho meramente
formal, não tendo, igualmente, o condão de comprometer a aprovação das contas.
Assim, considerando a pouca gravidade dos apontamentos acima descritos bem como a ausência de indícios de recursos provenientes de
fonte vedada ou de origem não identificada, não há outra solução senão um julgamento favorável ao prestador.
III-DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício de 2018 da DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB do município de SANTA BÁRBARA DO SUL/RS, com fulcro no art. 46, inc. II, da Res. TSE n.
23.546/2017.
Registre-se no sistema SICO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se com baixa.
Panambi, 06 de novembro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 115ª ZE

124ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 070/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 44-80.2019.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: FELIPE PENG GIORA
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRA-OAB 55233)
RESPONSÁVEL(S) : MARENILDA SILVA DE BORTOLI E JUCIANE GARCIA MARTINS JOBIM (ADV(S) GILBERTO DE MOURA PEREIRAOAB 55233)
Rh. Vistos.
Tendo em vista certidão juntada às fls. 236/237 com a composição atual do Diretório Municipal do PTB, atualize-se a autuação bem como
intimem-se para que apresentem as respectivas procurações, no prazo de 03 (três) dias, em nome do Sr. Gérson Luís da Silva (Presidente) e
de Denise de Almeida Sabino (Tesoureira Geral), nos termos do Inc. a, art. 31 da Lei n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Alvorada, 14 de novembro de 2019
FELIPE PENG GIORA
Juiz Eleitoral da 124ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 071/2019 - 124 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 49-44.2015.6.21.0124
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: FELIPE PENG GIORA
EXECUTADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB (ADV(S) MAURO BESTETTI OTTO-OAB 26878)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ARNO APPOLO AMARAL E GILBERTO NUNES DA SILVA (ADV(S) GABRIELA MAGNUS OTTO-OAB 49E589 E
JOSÉ CARLOS DALLASTRA-OAB 27425)
EXEQUENTE(S) : ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
A União Federal, representada pela Advocacia-Geral da União (AGU), requer a homologação de acordo extrajudicial celebrado com o diretório
municipal de Alvorada do Movimento Democrático Brasileiro- MDB, referente a condições para o adimplemento de débito originário da
desaprovação das contas do exercício financeiro de 2011, consistente no valor atualizado de R$ 83.304,21 (oitenta e três mil, trezentos e
quatro reais e vinte e um centavos) a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
O acordo firmado entre as partes foi acostado ao feito (fls. 232/243).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral nada requereu (fl. 245).
É o sucinto relatório. Passo a decidir.
Visando a plena quitação do débito, a União e a agremiação partidária celebraram acordo extrajudicial de parcelamento, estabelecendo,
de forma sintética, dentre outros termos, os seguintes:
a) o partido reconhece o débito apurado nos presentes autos no valor atualizado de R$ 83.304,21;
b) a dívida deverá ser integralmente satisfeita mediante o pagamento, via GRU, de 60 prestações mensais e fixas de R$ 1.388,40 (um mil,
trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).
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Diante disso, a União requer a homologação do pacto extrajudicial.
Com efeito, o termo de acordo de parcelamento, celebrado em conformidade com a Lei n. 9.469/97, cumpre os requisitos legais e, portanto,
deve ser homologado.
Saliento ser atribuição da União fiscalizar o adimplemento das cláusulas do acordo, bem como, no caso de descumprimento, instaurar o
adequado procedimento para a execução do saldo devido.
Diante do exposto, homologo o acordo extrajudicial, para que se produzam os efeitos dele decorrentes.
Intimem-se o Executado para que emitam as guias, mediante as informações oferecidas pela AGU no Termo de Acordo de Parcelamento, com
a data da primeira parcela para o dia 30/11/2019, alterando, tão somente, a data inicial do Acordo.
Intimem-se as partes.
Após, determino o sobrestamento dos autos até o término do pagamento integral das parcelas ou mediante rescisão, conforme a Cláusula
Quarta do Termo de Acordo apresentado.
Alvorada, 14 de novembro de 2019
FELIPE PENG GIORA
Juiz Eleitoral da 124ª ZE

138ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 335/2019 - 138 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 804-82.2016.6.21.0138
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Candidatos - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Antônio do Palma
JUIZ ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
CANDIDATOS: LUIZ CESAR RINALDI e FERNANDO SPOLTI (ADV(s) ELIAS CAMPELO MARTINS - OAB 77338)
Vistos.
Transcorrido o prazo sem o recolhimento dos valores devidos, determino a remessa dos autos à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional
Eleitoral deste Estado, para que promova as medidas cabíveis, nos termos do art. 14 das Res. TRE-RS n. 298/2017.
Cumpra-se.
Diligências legais.

150ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 40/2019
A Doutora AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO, Juíza Eleitoral da 150ª Zona de Capão da Canoa-RS, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Poti, 277, sala 1, em
Capão da Canoa, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45 e incisos da Resolução TSE n.
23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativos às Prestações de Contas Anuais – Exercício 2018, dos
diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, dos seguintes partidos políticos:
Partido Liberal - PL de Capão da Canoa;
Partido Popular Socialista – PPS de Capão da Canoa.
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Capão da Canoa-RS, 14 de novembro de 2019.
Eu, Guilherme Baroni Becker, Chefe de Cartório da 150ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 41/2019
A Doutora AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO, Juíza Eleitoral da 150ª Zona de Capão da Canoa-RS, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Poti, 277, sala 1, em
Capão da Canoa, foi apresentada a prestação de contas acerca da arrecadação e gastos de recursos nas eleições de 2018, nos termos do
caput artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, do seguinte prestador:
- Partido Popular Socialista - PPS de Capão da Canoa.
OBJETO: Publicidade da apresentação da prestação de contas acerca da arrecadação e gastos de recursos nas eleições de 2018 do
prestador acima elencado.
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deverá ser
protocolizada em petição fundamentada, dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, conforme
previsão contida no § 1º do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
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Capão da Canoa-RS, 14 de novembro de 2019.
Eu, Guilherme Baroni Becker, Chefe de Cartório da 150ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
AMITA ANTONIA LEÃO BARCELLOS MILLETO,
Juíza Eleitoral.

158ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 020/2019 - 158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 16-10.2019.6.21.0158
Partido: Partido SOLIDARIEDADE - SDD – Comissão Provisória Municipal de Porto Alegre
ADV.: Luis Fernando Coimbra Albino – OAB/RS 52671
Responsáveis: Marcelo Avenvurt Furtado – Presidente e Laura Elisa Machado - Tesoureira
ADV.: Luis Fernando Coimbra Albino – OAB/RS 52671
Prestação de Contas Partidárias – Exercício 2018
Processo: 16-10.2019.6.21.0158 Protocolo: 15.032/2019
Prestador: Partido SOLIDARIEDADE - SDD
Município: Porto Alegre
Responsáveis: Marcelo Avenvurt Furtado - Presidente e Laura Elisa Machado - Tesoureira
Vistos, etc.
Trata-se de processo resultante da prestação de contas do Partido Solidariedade - SDD, do município de Porto Alegre, referentes ao exercício
do ano de 2018.
As contas foram entregues de maneira tempestiva pela agremiação partidária.
Foi publicado Edital referente à disponibilidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl. 101). Decorrido o
prazo estipulado no Edital, não houve manifestação de interessados (fl. 102).
Efetuado o exame preliminar, não houve a necessidade de complementação da documentação prevista no artigo 29 da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Foi efetuada pesquisa relativa à utilização de fontes vedadas para as contribuições e doações financeiras, com resultado negativo (fls. 105 a
109).
A unidade técnica expediu o Exame da Prestação de Contas e o Parecer Conclusivo, opinando pela regularidade e aprovação das contas (fls.
111/112 e 113/115).
Com vistas dos autos o Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas (fl. 119 e 119-verso.
É O RELATÓRIO.
O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do
ano subsequente , dirigindo-se ao juiz eleitoral, nos termos do artigo 28, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017 e do artigo 32, caput, da Lei
9.096/1995, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício nos termos do artigo 28, § 2º da referida
Resolução TSE, requisito este que foi observado pelo partido Solidariedade - SDD.
A prestação de contas anual deve ser composta pelas peças e documentos referidos no artigo 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017, requisito
cumprido nas contas sob análise.
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE 23.546/2017, JULGO PRESTADAS E APROVADAS as
contas anuais do diretório municipal do partido SOLIDARIEDADE - SDD do município de Porto Alegre, relativas ao exercício do ano de 2018,
ante os fundamentos declinados.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Porto Alegre, 14 de novembro de 2019.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral.

165ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 65/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-92.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: São Vendelino
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
RESPONSÁVEL(S) : EVANDRO LUIS SCHNEIDER E ANDREA WILLRICH SCHNEIDER
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de feito autuado a partir de informação do cartório eleitoral (fl. 2) acerca da não apresentação das contas do Partido dos
Trabalhadores - PT de São Vendelino/RS atinentes ao exercício 2018.
Devidamente notificados para suprirem a omissão, partido e responsáveis permaneceram omissos, consoante AR juntado à fl. 12, verso,
e certidões das fls. 12, in fine, e 13.
À fl. 20, verso, o cartório eleitoral teceu manifestação no sentido de serem consideradas não prestadas as contas.
Declarou-se, em decisão da fl. 21, a revelia do partido e dos responsáveis.
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Após parecer do Ministério Público Eleitoral pela não prestação das contas (fl. 22), os autos vieram conclusos para julgamento.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Uma vez que as contas do exercício 2018 não foram apresentadas no prazo legal, o órgão partidário e os responsáveis (presidente e
tesoureiro) foram notificados para suprirem a omissão, permanecendo omissos no prazo concedido pelo juízo, consoante certificado à fl. 13.
Em vista disso, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, na esteira, inclusive, do que opina o Ministério Público
Eleitoral.
III- DISPOSITIVO.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT de São Vendelino/RS referentes ao exercício 2018, nos
termos do artigo 46, inciso IV, alínea 'a', da Resolução TSE n. 23.546/2017, com a suspensão de acesso a recursos do Fundo Partidário
enquanto não se procecer à regularização, nos termos do artigo 48, caput, do normativo ora citado.
Comunique-se aos diretórios nacional e estadual do partido político a suspensão do direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário
enquanto não houver a regularização.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquive-se.
Feliz, 14 de novembro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 66/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-55.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : GUSTAVO FRANCISCO BRAUN MACHADO E TIAGO VINICIUS BOHN
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de feito autuado a partir de informação do cartório eleitoral (fl. 2) acerca da não apresentação das contas do Republicanos
(denominação atual do Partido Republicano Brasileiro - PRB) de Feliz/RS atinentes ao exercício 2018.
Devidamente notificados para suprirem a omissão, partido e responsáveis permaneceram omissos, consoante AR juntado à fl. 10, verso,
e certidões da 11.
À fl. 18, verso, o cartório eleitoral teceu manifestação no sentido de serem consideradas não prestadas as contas.
Declarou-se, em decisão da fl. 19, a revelia do partido e dos responsáveis.
Após parecer do Ministério Público Eleitoral pela não prestação das contas (fl. 20), os autos vieram conclusos para julgamento.
Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
Uma vez que as contas do exercício 2018 não foram apresentadas no prazo legal, o órgão partidário e os responsáveis (presidente e
tesoureiro) foram notificados para suprirem a omissão, permanecendo omissos no prazo concedido pelo juízo, consoante certificado à fl. 11, in
fine.
Em vista disso, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, na esteira, inclusive, do que opina o Ministério Público
Eleitoral.
III- DISPOSITIVO.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Republicanos de Feliz/RS referentes ao exercício 2018, nos termos do artigo 46, inciso IV,
alínea 'a', da Resolução TSE n. 23.546/2017, com a suspensão de acesso a recursos do Fundo Partidário enquanto não se procecer
à regularização, nos termos do artigo 48, caput, do normativo ora citado.
Comunique-se aos diretórios nacional e estadual do partido político a suspensão do direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário
enquanto não houver a regularização.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquive-se.
Feliz, 14 de novembro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 67/2019 - 165 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-70.2019.6.21.0165
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO
PROCEDÊNCIA: Alto Feliz
JUIZ ELEITORAL: MARISA GATELLI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
RESPONSÁVEL(S) : GERALDO FUHR E IBSON RACH
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO.
Trata-se de feito autuado a partir de informação do cartório eleitoral (fl. 2) acerca da não apresentação das contas do Partido Social
Democrático - PSD de Alto Feliz/RS atinentes ao exercício 2018.
Devidamente notificados para suprirem a omissão, partido e responsáveis permaneceram omissos, consoante certidões da fl. 8, verso.
À fl. 15, verso, o cartório eleitoral teceu manifestação no sentido de serem consideradas não prestadas as contas.
Declarou-se, em decisão da fl. 16, a revelia do partido e dos responsáveis.
Após parecer do Ministério Público Eleitoral pela não prestação das contas (fl. 17), os autos vieram conclusos para julgamento.
Decido.
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II - FUNDAMENTAÇÃO.
Uma vez que as contas do exercício 2018 não foram apresentadas no prazo legal, o órgão partidário e os responsáveis (presidente e
tesoureiro) foram notificados para suprirem a omissão, permanecendo omissos no prazo concedido pelo juízo, consoante certificado à fl. 8,
verso.
Em vista disso, o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe, na esteira, inclusive, do que opina o Ministério Público
Eleitoral.
III- DISPOSITIVO.
Isso posto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Democrático - PSD de Alto Feliz/RS referentes ao exercício 2018, nos termos
do artigo 46, inciso IV, alínea 'a', da Resolução TSE n. 23.546/2017, com a suspensão de acesso a recursos do Fundo Partidário enquanto não
se procecer à regularização, nos termos do artigo 48, caput, do normativo ora citado.
Comunique-se aos diretórios nacional e estadual do partido político a suspensão do direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário
enquanto não houver a regularização.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquive-se.
Feliz, 14 de novembro de 2019
MARISA GATELLI
Juiz Eleitoral da 165ª ZE
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