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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Pautas
PAUTA N. 15/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 02.03.2020 (segunda-feira, às 17:00 horas):
Relator: Gerson Fischmann 1)Proc. Classe RE N. 898 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro. Procedência: Nova Boa Vista. Recorrente(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Nova Boa Vista, Paulo Ricardo Merten e Leo
Jose Simon (Adv(s) Paulo Roberto Ihme-OAB OAB/RS 32.558). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2)Proc. Classe RE N. 1895 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Nova Hartz. Recorrente(s): Partido Progressista - PP de Nova Hartz
(Adv(s) Alexandre Felipe da Luz Ferreira-OAB OAB/RS 43.839). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 3)Proc. Classe PET N. 5076 - Requerimento - de Partido Político - de Exercício Financeiro - Execução de
Julgado. Procedência: D/C. Exeqüente(s): União - Advocacia-Geral da União. Executado(s): Partido Liberal - PL (Adv(s) José Ademir Tedesco
Bueno-OAB OAB/RS 86.082 e Rodrigo Carvalho Neves-OAB OAB/RS 72.085).
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 4)Proc. Classe RE N. 3480 - Recurso Eleitoral - Execução de Julgado - Prestação de Contas de Exercício Financeiro. Procedência: Alvorada. Recorrente(s): União - Advocacia-Geral da União. Recorrido(s): Partido Trabalhista Brasileiro PTB de Alvorada (Adv(s) Gilberto de Moura Pereira-OAB OAB/RS 55.233).
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 12.02.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 22/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 31.03.2020 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe RE N. 11307 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Santo Antônio do Palma. Recorrente(s): Progressistas - PP de Santo Antônio do Palma
(Adv(s) João Carlos Garzella Michael-OAB OAB/RS 70.793). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2)Proc. Classe RE N. 3598 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Santo Ângelo. Recorrente(s): Partido Democrático Trabalhista - PDT
de Santo Ângelo (Adv(s) João Cristino Fioravanti-OAB OAB/RS 61.246). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 12.02.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 21/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 30.03.2020 (segunda-feira, às 17:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe RE N. 8475 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Contas Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Araricá. Recorrente(s): Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Araricá (Adv(s)
Jacson Zanini Sausen-OAB OAB/RS 60.982). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2)Proc. Classe RE N. 1258 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Santiago. Recorrente(s): Progressistas - PP de Santiago (Adv(s) Luiz
Felipe Biermann Pinto-OAB OAB/RS 58.154 e Valdir Amaral Pinto-OAB OAB/RS 7.319). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3)Proc. Classe RE N. 3207 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de
Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Canoas. Recorrente(s): Partido Republicano Brasileiro PRB de Canoas (Adv(s) Melchiades Hertcert Neto-OAB OAB/RS 69.051). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 12.02.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 20/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 17.03.2020 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe PC N. 154966 - Prestação de Contas - de Candidato - Execução de Julgado.
Procedência: D/C. Exeqüente(s): União - Advocacia-Geral da União. Executado(s): Flavio Soares Dias, Cargo Deputado Federal, Nº : 1445
(Adv(s) Grégora Fortuna dos Passos-OAB OAB/RS 80.639 e Luis Felipe Burtet-OAB OAB/RS 87.478).
Relator: Desembargador Eleitoral Sílvio Ronaldo Santos de Moraes 2)Proc. Classe RE N. 14615 - Recurso Eleitoral - Prestação de
Contas - de Partido Político - de Exercício Financeiro - Execução - Execução de Julgado. Procedência: Alvorada. Recorrente(s): União Advocacia-Geral da União. Recorrido(s): Partido Democrático Trabalhista - PDT de Alvorada (Adv(s) Valmor de Freitas Júnior-OAB OAB/RS
60.539).
Relator: Roberto Carvalho Fraga 3)Proc. Classe RE N. 5459 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Contas - Não
Apresentação das Contas. Procedência: Pelotas. Recorrente(s): Progressistas - PP de Pelotas (Adv(s) Carlos Mario de Almeida Santos-OAB
OAB/RS 7.242). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
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Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 12.02.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 19/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 16.03.2020 (segunda-feira, às 17:00 horas):
Relator: Desembargador Eleitoral Sílvio Ronaldo Santos de Moraes 1)Proc. Classe RE N. 13418 - Recurso Eleitoral - Prestação de
Contas - de Partido Político - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Palmitinho. Recorrente(s): Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB de Palmitinho (Adv(s) Jonathan Carvalho-OAB OAB/RS 67.433 e Waldriano Gemelli-OAB OAB/RS 54.025).
Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2)Proc. Classe RE N. 2841 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Horizontina. Recorrente(s): Partido Democrático Trabalhista - PDT de
Horizontina, Henrique José da Silva e Valdecir Sost Bobato (Adv(s) Cássio Sturm Soares-OAB OAB/RS 114.303). Recorrido(s): Justiça
Eleitoral.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3)Proc. Classe RE N. 1671 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de
Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: São Leopoldo. Recorrente(s): Partido dos Trabalhadores PT de São Leopoldo (Adv(s) Aline Natalie Krucinski Tortelli-OAB OAB/RS 85.097). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 12.02.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 18/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 10.03.2020 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe RE N. 1533 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de
Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Alegrete. Recorrente(s): Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB de Alegrete (Adv(s) Airton Pacheco do Amaral-OAB OAB/RS 5.090). Recorrido(s): Ministério Público Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2)Proc. Classe RE N. 1409 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício Financeiro - de Partido
Político - Contas - Não Apresentação das Contas. Procedência: Rosário do Sul. Recorrente(s): Democratas - DEM de Rosário do Sul.
Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz 3)Proc. Classe RE N. 4023 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de
Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas - Partido Político - Órgão de Direção Municipal. Procedência: Candiota.
Recorrente(s): Partido Democrático Trabalhista - PDT de Candiota, Sergio de Almeida Marques, Ildo Evander Alves da Silveira, Anderson
Teixeira de Moraes e Carlos Daniel Silva dos Santos (Adv(s) Elton Carvalho Barcelos-OAB OAB/RS 47.967). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 12.02.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 17/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 09.03.2020 (segunda-feira, às 11:00 horas):
Relator: Desembargador Eleitoral Sílvio Ronaldo Santos de Moraes 1)Proc. Classe RE N. 1503 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas
- de Partido Político - de Exercício Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Coqueiros do Sul. Recorrente(s):
Progressistas - PP de Coqueiros do Sul (Adv(s) Caroline Oliveira Rocha-OAB OAB/RS 83.246, Décio Itiberê Gomes de Oliveira-OAB OAB/RS
12.725 e Thalita Raphaelli Antunes-OAB OAB/RS 116.746). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 2)Proc. Classe RE N. 5497 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Carazinho. Recorrente(s): Progressistas - PP de Carazinho (Adv(s)
Giovana Cecconello-OAB OAB/RS 70.453). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3)Proc. Classe RE N. 1345 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício
Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Canoas. Recorrente(s): Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de
Canoas, Luiz Roberto Steinmetz, Germano Francisco Dalla Valentina e Oswaldo Steffen (Adv(s) Adauvir Della Torre Merib-OAB OAB/RS
23.678). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 12.02.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
PAUTA N. 16/2020
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados os seguintes processos:
Sessão de 03.03.2020 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relator: André Luiz Planella Villarinho 1)Proc. Classe INQ N. 4146 - Inquérito - Cargo - Prefeito - Crime Eleitoral - Corrupção Ou Fraude.
Procedência: Morrinhos do Sul. Investigado(s): Luiz Evaldt Steffen.
Relator: Gerson Fischmann 2)Proc. Classe RE N. 2173 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - de Exercício
Financeiro - Contas - Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Carazinho. Recorrente(s): Progressistas - PP de Carazinho (Adv(s)
Giovana Cecconello-OAB OAB/RS 70.453 e Mateus Fontana Casali-OAB OAB/RS 75.302). Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Relator: Roberto Carvalho Fraga 3)Proc. Classe RE N. 3689 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Partido Político - Contas Desaprovação / Rejeição das Contas. Procedência: Santa Vitória do Palmar. Recorrente(s): Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de
Santa Vitória do Palmar, Cristian Vieira Duarte e Glauter Vargas de Castro (Adv(s) Everson Alves dos Santos-OAB OAB/RS 104.318).
Recorrido(s): Justiça Eleitoral.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 12.02.2020. (a) Josemar dos Santos Riesgo - DiretorGeral.
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Despachos
PROCESSO CLASSE: PC N. 7203-73.2010.6.21.0000 PROTOCOLO: 670912010
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Executado(s): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (Adv(s) Vanir de Mattos OAB/RS 32.692)
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos, etc.
Defiro o pedido de suspensão da execução, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 922 do CPC.
Findo o prazo, intime-se a União para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO 0602899-98.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602899-98.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GERSON FISCHMANN
REQUERENTE: ELEICAO 2018 HALIM GEORGES RIHAN NETO DEPUTADO ESTADUAL, HALIM GEORGES RIHAN NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO FALECK - RS35793
Vistos, etc.
Verifico que restou inexitosa a intimação do procurador (ID 5000033).
Assim, determino a intimação pessoal do candidato, por meio de carta com aviso de recebimento ao endereço constante no registro de
candidatura ou, se diverso e mais atualizado, ao endereço contido no cadastro eleitoral, para que providencie a ratificação da procuração
outorgada a Leandro Faleck (ID 325833), no prazo de 5 dias, consoante o disposto nos art. 274 c/c art. 218, § 3º, ambos do CPC.
Não cumprida a diligência:
a) abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral para que se manifeste a respeito da irregularidade apontada na certidão ID 4978383, sendo
desde já autorizada a extração de cópia para a averiguação de possível crime eleitoral;
b) extraia-se cópia integral do presente processo, especialmente da procuração juntada ao ID 385883 e não apenas do link correspondente, e
expeça-se ofício à Ordem dos Advogados do Brasil ¿ Seccional do Rio Grande do Sul e Seccional de Santa Catarina, a fim de que tomem
ciência dos fatos noticiados nos autos em relação ao advogado atuante no feito.
Publique-se.
Porto Alegre, 06 de fevereiro de 2020.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO 0602715-45.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602715-45.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PEDRO SOARES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL, PEDRO SOARES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE Y CASTRO CAMILO - RS63962
Vistos, etc.
A certidão sob ID 5257183 informa que transcorreu in albis o prazo para que o procurador realizasse o cadastramento no PJE.
Com o intuito de evitar prejuízo à parte, determino, excepcionalmente, a intimação do procurador pelo DEJERS para que, no prazo de 3 dias
apresente contrarrazões aos embargos declaratórios opostos, diante do pedido de efeitos infringentes.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Eleitoral CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
Relator
PROCESSO CLASSE: PC N. 542 (2128-87.2009.6.21.0000) PROTOCOLO: 125862009
RELATOR(A): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2008 - EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Executado(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (Adv(s) Christine Rondon Teixeira OAB/RS 94.526, Janete Beatriz dos Santos Severo
OAB/RS 111.048, João Lúcio da Costa OAB/RS 63.654 e Sirlanda Maria Selau da Silva OAB/RS 89.080)
Exequente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Vistos.
Dê-se vista dos autos à Advocacia-Geral da União para que requeira o que entender de direito.
Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2020.
Des. Eleitoral AMADEO HENRIQUE RAMELLA BUTELLI,
Relator Substituto.
PROCESSO CLASSE: PC N. 54-84.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 188592014
Relator(a): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - EXECUÇÃO DE JULGADO - EXERCÍCIO
2013 - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL
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Exequente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB (Adv(s) Thiago Pacheco Costa Krebs OAB/RS 76.131, Lucas Couto Lazari
OAB/RS 84.482 e Ademar Aparecido da Costa Filho OAB/DF 40.989)
Vistos.
O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, em petição juntada na fl. 532, alega que intimações realizadas no decorrer do processo foram
publicadas em nome do antigo procurador da agremiação e requer a decretação da nulidade dos referidos atos, com o levantamento do
bloqueio de valores efetuado.
Pois bem, verifico que, às fls. 401/402, foi requerido o cadastramento do Dr. Lucas Couto Lazari, “em substituição ao seu antigo procurador”.
Acompanhou o pedido o instrumento da fl. 403, por intermédio do qual o Dr. Ricardo de Barros Falcão Ferraz substabelece, sem reserva, os
poderes conferidos pela agremiação.
Ocorre que a procuração da fl. 304, na qual a agremiação constitui seus representantes judiciais, outorga poderes tanto ao Dr. Ricardo de
Barros Falcão Ferraz quanto ao Dr. Thiago Pacheco Krebs, e o nome do segundo causídico, cujos poderes não foram revogados ou
substabelecidos, constou nas últimas publicações de intimações realizadas nestes autos, conforme pode ser verificado nas fls. 484, 503, 521 e
527.
Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, “caso haja mais de um advogado constituído nos autos e inexista pedido expresso de
que as publicações ocorram em nome de um deles especificamente, é válida a intimação feita em nome de qualquer patrono, não havendo
modificação de entendimento após a superveniência do CPC/2015” (Agravo de Instrumento nº 76519, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 230, Data 29/11/2019, Página 74).
Assim sendo, tendo constado o nome de um dos procuradores constituídos (Dr. Thiago Pacheco Costa Krebs – OAB/RS n. 76.131) nas
intimações realizadas, não há nulidade há ser declarada.
Passo à análise dos pedidos contidos na fl. 529.
O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL argumenta que as doações que refletiram na obrigação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional foram anistiadas pelo art. 5º da Lei n. 13.877/19, que incluiu o parágrafo único do art. 3º da Lei n. 13.831/19. Requer a declaração de
anistia dos débitos ou, alternativamente, o parcelamento da dívida em 60 (sessenta) vezes.
Para melhor exame, cabe esclarecer que a Lei nº 13.877/19 introduziu no ordenamento jurídico o seguinte dispositivo: “Aplica-se também aos
processos que se encontram em fase de execução judicial o disposto no art. 55-D da Lei nº 9.096, de 19 de setembro 1995”.
Na hipótese, ficou consignado na decisão das fls. 517-518 que esta Corte declarou inconstitucional o art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela
Lei n. 13.831/19.
Naquela ocasião, constou também que
“ainda que não houvesse o reconhecimento de tal inconstitucionalidade, o art. 3º da Lei 13.831/19 estabeleceu que as alterações produzidas
por este ordenamento não teriam eficácia para os processos já transitados em julgado.
[…]
Portanto, haja vista que o presente feito já transitou em julgado, de igual modo a este não se aplicaria a prefalada anistia.”
Assim sendo, tendo sido examinada (e afastada) a própria aplicação da anistia neste processo, estando inclusive preclusa a decisão, embora o
argumento sobre a barreira do trânsito em julgado tenha sido utilizado como tese adicional para indeferir a postulação, o que se evidencia pelo
uso das expressões “ainda que” e “de igual modo”, a extensão da abrangência do perdão pela superveniência da Lei n. 13.831/19 não tem
aptidão para atingir a decisão que entendeu pela inaplicabilidade da norma estendida.
Assim sendo, indefiro o pedido.
Dê-se vista dos autos à Advocacia-Geral da União para que se manifeste sobre o pedido de parcelamento, no prazo de 10 (dez) dias.
Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2020.
Des. Eleitoral AMADEO HENRIQUE RAMELLA BUTELLI,
Relator Substituto.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1790-40.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 424782014
RELATOR(A): CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): MÁRCIO LUIZ TASSI, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº : 14555 (Adv(s) MARCIO ASSIS PATUSSI OAB/RS 55.667)
Vistos, etc.
Procedi à consulta online, via Sistema BacenJud, dos ativos financeiros existentes em nome do devedor, nos termos do requerimento da
exequente. O pedido de bloqueio considerou o valor de R$ 29.682,99, na forma do último cálculo apresentado nos autos (fls. 272-278).
Na data de 06.02.2020 foi bloqueado o valor de R$ 16.012,76 junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, conforme detalhamento
juntado aos autos.
Assim, intime-se o executado do resultado da ordem judicial de indisponibilidade de ativos financeiros, e da abertura do prazo de 5 (cinco) dias
corridos para apresentação da manifestação prevista no art. 854, § 3º, do CPC.
Escoado o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso e remetam-se os autos com vista à exequente para manifestação no prazo de 15
(quinze) dias corridos.
Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 1226-03.2010.6.21.0000 PROTOCOLO: 128502010
Relator(a): ROBERTO CARVALHO FRAGA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exequente(s): UNIÃO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (Adv(s) João Affonso da Camara Canto OAB/RS 12.393, Lieverson Luiz Perin
OAB/RS 49.740 e Thiago Oberdan de Goes OAB/RS 94.660)
Vistos.
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Cuida-se de cumprimento de sentença desta Corte que condenou o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT ao recolhimento de
quantia ao Tesouro Nacional.
O exequente requereu a alienação judicial do veículo GM/MONZA GL, ano 1996, com base nas informações de fls. 575-581 (fl. 589).
Ocorre que tal informação foi extraída dos autos da PC nº 64-65.2013.6.21.0000 e o mencionado veículo não sofreu penhora neste processo.
Tal circunstância não afastaria o direito de a Fazenda Pública constituir novo gravame sobre o mesmo bem, conforme preconizam os arts. 797
e 908, ambos do CPC/15, mas os documentos juntados nas fls. 592-593 desaconselham a expedição de ordem de penhora.
Assim, dê-se vista dos autos à Advocacia-Geral da União para requerer o que entender de direito.
Porto Alegre, 6 de fevereiro de 2020.
Des. Eleitoral AMADEO HENRIQUE RAMELLA BUTELLI,
Relator Substituto.

Acórdãos
PROCESSO 0600415-13.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600415-13.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA
REQUERENTE: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC INTERESSADO: LUIZ CARLOS MACHADO, KATIA VALDIRENE SILVA DE CAMARGO
SPEROTTO, ROGER ANDRE FIGUEIREDO DA SILVA, CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS, JONES UMBERTO SOARES SPEROTTO,
LUIZ CARLOS COELHO PRATES, OSMAR BATISTA DA SILVA FILHO, GILBERT DA SILVA MUNHOZ
Advogados do(a) REQUERENTE: FATIMA CRISTINA MACHADO - RS44358, ODILA CAPITANI DA SILVA - RS18544, JANAINA DA ROSA RS096748 Advogado do(a) INTERESSADO: JANAINA DA ROSA - RS096748
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. PARECER TÉCNICO E
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADES OU IRREGULARIDADES. APROVAÇÃO.
Prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2017. Atendida a normatização de regência com a apresentação dos documentos
pertinentes. Regularidade.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0600277-46.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600277-46.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC INTERESSADO: MOISES CANDIDO RANGEL, LUIZ HELENO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CESAR THIBES RAUEN - RS56788B
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. PARECER TÉCNICO E
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS. APROVAÇÃO.
Prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2017. Ausência de indícios de recebimento de valores do Fundo Partidário ou de
gastos desta natureza. Atendida a normatização de regência com a apresentação dos documentos pertinentes. Regularidade.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0600024-87.2020.6.21.0000
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600024-87.2020.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MARILENE BONZANINI
INTERESSADO: JONATAS ROBERTO PAVECK BOMFIM, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, JUÍZO DA 160ª
ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE RS
Requisição de Jonatas Roberto Paveck Bomfim. 160ª Zona Eleitoral. Preenchimento dos requisitos. Possibilidade. Lei n. 6.999/1982.
Resolução TSE n 23.523/2017. Instrução Normativa P TRE/RS n. 52/2018.
DECISÃO:
Por unanimidade, deferiram o pedido de requisição.

Decisões
PROCESSO CLASSE: PC N. 63-46.2014.6.21.0000 PROTOCOLO: 185432014
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL EXERCÍCIO 2013 - EXECUÇÃO DE JULGADO
Exeqüente(s): UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
Executado(s): PARTIDO VERDE - PV (Adv(s) Vinícius Renato Alves OAB/RS 67.791)
Vistos, etc.
Determino a emissão da certidão de inteiro teor para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, e respectiva intimação da exequente
quando o documento estiver disponível, independentemente de novo despacho.
Publique-se.
Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
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Atos da Secretaria
Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 017/2020
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR
UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Cleber da Silva Moreira, Assessor II da 1,5
Assessoria de Comunicação Social (CJ-2)

R$ 448,00

R$ 672,00

- R$ 62,04

R$ 609,96

João Marcelo Longhi Malheiro da Graça, 1,5
Assessor-Chefe
da
Assessoria
da
Presidência (CJ-2)

R$ 448,00

R$ 672,00

- R$ 62,04

R$ 609,96

Luciana Arenhart Santos, Assistente VI da 1,5
Assessoria de Comunicação Social (FC-6)

R$ 448,00

R$ 672,00

- R$ 62,04

R$ 609,96

Mário Antônio do Nascimento Silveira, 1,5
Técnico Judiciário, Área Administrativa Transporte, Classe C, Padrão 13

R$ 448,00

R$ 672,00

- R$ 62,04

R$ 609,96

R$ 2.688,00

- R$ 248,16

R$ 2.439,84

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Santa Cruz do Sul-RS
10 a 11-02-2020
Participação de audiência com Prefeito de Santa Cruz do Sul, bem como de sessão da
MOTIVO:
Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, em Santa Cruz do Sul, a realizar-se no dia
10-02-2020. Proc.: 0002224-75.2020.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Grande do Sul
O número de dias úteis referentes às diárias pagas ao servidor Mário Antônio do Nascimento Silveira será descontado do pagamento do
benefício auxílio-transporte.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 07-02-2020.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 018/2020
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do
TRE/RS

1,5

R$ 560,00

R$ 840,00

Desembargador André Luiz Planella Villarinho,VicePresidente e Corregedor Regional Eleitoral do TRE/
RS

1,5

R$ 560,00

R$ 840,00

TOTAL:

R$ 1.680,00

DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Santa Cruz do Sul-RS
10 a 11-02-2020
Participação de audiência com Prefeito de Santa Cruz do Sul, bem como de sessão da
Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, em Santa Cruz do Sul, a realizar-se no
dia 10-02-2020. Proc.: 0002224-75.2020.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
Grande do Sul

Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 07-02-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 019/2020
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO DE DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Desembargadora Marilene Bonzanini, Presidente do
TRE/RS

1,5

R$ 560,00

R$ 840,00
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R$ 560,00

TOTAL:

R$ 840,00

R$ 1.680,00

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Capão da Canoa-RS
13 a 14-02-2020
Participação no evento Assembleia de Verão - Os desafios das Eleições 2020, da
FAMURS, em Capão da Canoa, a realizar-se nos dias 13 a 14-02-2020. Proc.:
0002119-98.2020.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado do Rio
Grande do Sul

MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 07-02-2020.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 020/2020

Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
DIÁRIAS

DE VALOR
UNITÁRIO

VALOR BRUTO

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Cleber da Silva Moreira, Assessor II da 1,5
Assessoria de Comunicação Social (CJ-2)

R$ 448,00

R$ 672,00

- R$ 62,04

R$ 609,96

João Marcelo Longhi Malheiro da Graça, 1,5
Assessor-Chefe
da
Assessoria
da
Presidência (CJ-2)

R$ 448,00

R$ 672,00

- R$ 62,04

R$ 609,96

José Luiz Silva Bratkowski, Assistente IV da 1,5
Assessoria da Presidência (FC-4)

R$ 448,00

R$ 672,00

- R$ 62,04

R$ 609,96

Luciana Arenhart Santos, Assistente VI da 1,5
Assessoria de Comunicação Social (FC-6)

R$ 448,00

R$ 672,00

- R$ 62,04

R$ 609,96

Marília Medeiros Piantá, Assessora I da 1,5
Assessoria Técnica dos Desembargadores
Eleitorais (CJ-1)

R$ 448,00

R$ 672,00

- R$ 62,04

R$ 609,96

R$ 3.360,00

- R$ 310,20

R$ 3.049,80

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Capão da Canoa - RS
13 a 14-02-2020
Participação no evento Assembleia de Verão - Os desafios das Eleições 2020, da
MOTIVO:
FAMURS, em Capão da Canoa, a realizar-se nos dias 13 a 14-02-2020. Proc.: 000211998.2020.6.21.8000
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul
O número de dias úteis referentes às diárias pagas ao servidor José Luiz Silva Bratkowski será descontado do pagamento do benefício auxíliotransporte.
Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 07-02-2020.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 022/2020
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
VALOR
DE DIÁRIAS UNITÁRIO

Adenildo Junior Machado, Chefe da 2,5
Seção de Inspeção e Correição (FC6)

R$ 420,00

ADICIONAL

VALOR BRUTO

Ida: R$168,00; R$ 1.386,00
Retorno:
R$168,00

DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

- R$ 62,04

R$ 1.323,96

DESTINO:
DESLOCAMENTO:

Brasília/DF
16 a 18-02-2020
Participação na Finalização dos trabalhos das TPUs. 2º Grau e TSE, a realizar-se de 17 a 18-02MOTIVO:
2020, em Brasília/DF. Proc.: 0001593-34.2020.6.21.8000.
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).
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Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 11-02-2020.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO, DIRETOR-GERAL.
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N. 024/2020
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO
Desembargador André Luiz Planella Villarinho,
Vice-Presidente, Corregedor Regional Eleitoral

NÚMERO DE
DIÁRIAS

VALOR UNITÁRIO

ADICIONAL¹

VALOR TOTAL

2,5

R$ 700,00

Ida: R$ 0,00
Retorno: R$ 168,00

R$ 1.918,00

DESTINO:

São Paulo-SP

DESLOCAMENTO:

16 a 18-02-2020

MOTIVO:

Evento no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo - TRE/SP - Posse da nova
administração, a realizar-se no dia 17-02-2020. Proc.: 0002795-46.2020.6.21.8000

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça 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 11-02-2020.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.

Ato de Revogação Parcial de Diárias
ATO DE REVOGAÇÃO DE DIÁRIAS N. 023/2020
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, revogo parcialmente o Ato de Concessão de Diárias n. 011/2020, doc. SEI n. 0219225,
SEI n. 0001593-34.2020.6.21.8000, já que a servidora Márcia Monteggia, Chefe da Seção de Assuntos Judiciários (FC-6), não comparecerá no
evento “Participação na Finalização dos trabalhos das TPUs. 2º Grau e TSE”, nos dias 17 e 18-2-2020, em Brasília/DF, de acordo com
documento SEI n. 0227448.
Em 11-02-2020.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.

ZONAS ELEITORAIS

20ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 004/2020 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 49-94.2017.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Itatiba do Sul
JUIZ ELEITORAL: JULIANO ROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
RESPONSÁVEL(S) : CLÁUDIO KESSLER E ROBERTO PAULO KUSMA
Vistos.
Comprovado pelo partido o pagamento dos valores devidos nos autos, registre-se no sistema correlato e após arquivem-se os autos.
Diligências necessárias.
Erechim, 11 de fevereiro de 2020
JULIANO ROSSI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

57ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N 003/2020 - 057ª ZONA ELEITORAL
Processo: 501-27.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.413/2016
Espécie: Cumprimento de Sentença
Executado: JOALCEI ALVES GONÇALVES
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Advogado: André Rispoli Recart, OAB/RS 68.727
Exequente: AGU
Vistos.
Diante da petição encaminhada pela Advocacia-Geral da união, dando conta do adimplemento do débito eleitoral pelo executado, declaro
satisfeita a obrigação e determino a extinção do feito.
Antes de proceder ao arquivamento dos autos, determino a exclusão do nome do executado do CADIN.
Uruguaiana/RS, 10 de fevereiro de 2020.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N 004/2020 - 057ª ZONA ELEITORAL
Processo: 485-73.2016.6.21.0057
Protocolo: 149.563/2016
Espécie: Cumprimento de Sentença
Executado: EVERTON LUIZ DA ROSA ALVES
Advogado: Cláudia Maria Quintana Castro – OAB/RS 68.996
Exequente: AGU
Vistos.
Considerando a manifestação do exequente, intime-se o executado para que comprove o pagamento das parcelas vencidas, em 15 (quinze)
dias, sob pena de prosseguimento da execução.
Cumpra-se.
Uruguaiana/RS, 10 de fevereiro de 2020.
Carlos Eduardo de Miranda Faraco
Juiz Eleitoral

85ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 10/2020 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 110-80.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) JANAINA DE MOURA DE ALMEIDA-OAB 86.896)
RESPONSÁVEL(S) : GUIOMAR WEBBER CARDOSO, JUARÊS DIMER WEBBER E FÁBIO HAHN SCHARDOSIM (ADV(S) JANAINA DE
MOURA DE ALMEIDA-OAB 86.896)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para regularização de prestação de contas partidárias do Partido Democrático Trabalhista - PDT -, do município de Dom
Pedro de Alcântara, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 03.09.2019 (fls. 02-33).
Juntou-se a Composição Completa do órgão partidário (fl. 07).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 22/2019 (fl. 34), no dia 27/09/2019, o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 37).
Certificou-se a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como
juntou o Demonstrativo de Transferências de Recursos a Partidos e Candidatos e o Demonstrativo de Recursos Distribuídos do Fundo
Partidário dos órgãos estadual e nacional do partido e o extrato bancário eletrônico do órgão municipal (fls. 38-43).
O Parecer Técnico Conclusivo opinou pelo arquivamento da declaração apresenta para fins de serem consideradas prestadas e aprovadas as
contas (fl. 44).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido da homologação formal das contas apresentadas (fl. 46).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 47 ).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995,
regulamentada Resolução TSE n. 23.464/2015 e pela Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, III.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista, do município de Dom Pedro de Alcântara, apresentou Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.464/2015, com
processamento pelos ditames do art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2017 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O extrato bancário afirmando a existência de apenas cobrança de taxa bancária, posto na fl. 43 pela analista de contas, ratifica as informações
postas na declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 3).
Nessa linha, a pesquisa feita, pelo analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o Partido
Democrático Trabalhista, do município de Dom Pedro de Alcântara, tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou
distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário ao órgão municipal (fls. 38-42).
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela homologação das contas relativas ao exercício financeiro de 2017 (fl. 46).
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Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao Partido Democrático Trabalhista, do
município de Dom Pedro de Alcântara, durante o exercício financeiro de 2017, tampouco há nos autos a existência de indícios de
movimentação financeira pela agremiação partidária, o que faz concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentada retrata a verdade e que não há qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela
Resolução TSE n. 23.464/2015.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, é o caso de arquivar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista, do município de Dom Pedro de Alcântara, atinente
ao exercício financeiro de 2017, tendo como efeitos a prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT -, do município de Dom Pedro de Alcântara, referente ao exercício financeiro de 2017, considerando, para todos
os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as contas referentes ao período em questão, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução
TSE n. 23.464/2015.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 11 de fevereiro de 2020
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 11/2020 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 115-05.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PSD - 55 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) LUIZ FERNANDO DA SILVA SANZI-OAB 32.218)
RESPONSÁVEL(S) : HÉLIO PROCÓPIO BORGES E VALTOR DEWES (ADV(S) LUIZ FERNANDO DA SILVA SANZI-OAB 32.218)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para regularização de prestação de contas partidárias do Partido Social Democrático - PSD -, do município de Arroio do
Sal, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 09.09.2019 (fls. 02-08).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 22/2019 (fl. 09), no dia 27/09/2019, o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 12).
Certificou-se a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como
juntou o Demonstrativo de Transferências de Recursos a Partidos e Candidatos e o Demonstrativo de Recursos Distribuídos do Fundo
Partidário dos órgãos estadual e nacional do partido e documento afimando a inexistência de extrato bancário eletrônico do órgão
municipal (fls. 13-18).
O Parecer Técnico Conclusivo opinou pelo arquivamento da declaração apresenta para fins de serem consideradas prestadas e aprovadas as
contas (fl. 20).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido dda homologação formal das contas apresentadas (fl. 22).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 23 ).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995,
regulamentada Resolução TSE n. 23.464/2015 e pela Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, III.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do Partido Social Democrático, do município de Arroio do Sal, apresentou Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.464/2015, com processamento
pelos ditames do art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2017 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O documento afirmando a inexistência de extrato bancário em nome da agremiação partidária, posto na fl. 14 pela analista de contas, ratifica
as informações postas na declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 3).
Nessa linha, a pesquisa feita, pelo analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o Partido Social
Democrático, do município de Arroio do Sal, tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou distribuição de recursos
oriundos do Fundo Partidário ao órgão municipal (fls. 13-18).
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido, opinando pela homologação das contas relativas ao exercício financeiro de 2017 (fl. 22).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao prestador das contas, durante o
exercício financeiro de 2017, tampouco há nos autos a existência de indícios de movimentação financeira pela agremiação partidária, o que faz
concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada retrata a verdade e que não há qualquer irregularidade ou
impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela
Resolução TSE n. 23.464/2015.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, é o caso de arquivar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Partido Social Democrático, do município de Arroio do Sal, atinente ao exercício
financeiro de 2017, tendo como efeitos a prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Social Democrático - PSD -, do município de Arroio do Sal, referente ao exercício financeiro de 2017, considerando, para todos os efeitos,
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como PRESTADAS e APROVADAS as contas referentes ao período em questão, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.
23.464/2015.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 11 de fevereiro de 2020
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 12/2020 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 116-87.2019.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : SD - 77 - SOLIDARIEDADE (ADV(S) LUIZ FERNANDO DA SILVA SANZI-OAB 32.218)
RESPONSÁVEL(S) : FLADEMIR ROCHA E NOÊMIO BERNARDI (ADV(S) LUIZ FERNANDO DA SILVA SANZI-OAB 32.218)
Vistos, etc.
Trata-se de petição para regularização de prestação de contas partidárias do Solidariedade, do município de Arroio do Sal, referente ao
exercício financeiro de 2017.
O partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no dia 17.09.2019 (fls. 02-10).
Foi publicado no DEJERS o Edital n. 27/2019 (fl. 11), no dia 15/10/2019, o qual não gerou impugnação de qualquer interessado (fl. 12v).
Certificou-se a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, bem como
juntou o Demonstrativo de Transferências de Recursos a Partidos e Candidatos e o Demonstrativo de Recursos Distribuídos do Fundo
Partidário dos órgãos estadual e nacional do partido e documento informando a inexistência de extrato bancário eletrônico do órgão
municipal (fls. 13-18).
Despacho determinou o procedimento a ser seguido (fl. 20).
O Parecer Técnico Conclusivo opinou pelo arquivamento da declaração apresenta para fins de serem consideradas prestadas e aprovadas as
contas (fl. 22).
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido de serem as contas consideradas como prestadas e aprovadas (fl. 25).
Não houve manifestação de interessados sobre informações ou documentos apresentados no processo (fl. 26).
É o breve relatório.
Decido.
Na análise das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995,
regulamentada Resolução TSE n. 23.464/2015 e pela Resolução TSE n. 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65, caput e § 3°, III.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE n. 23.464/2015, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o diretório municipal do Solidariedade, do município de Arroio do Sal, apresentou Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, nos termos do que preleciona o artigo 28, §§ 2° e 3°, da Resolução do TSE n. 23.464/2015, com processamento
pelos ditames do art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Para fins de arquivamento da declaração de ausência de movimentação de recursos referente às contas do exercício de 2017 com efeitos de
prestação de contas e de aprovação, é imperiosa a análise da ocorrência ou não de qualquer tipo de movimentação financeira,
independentemente da origem ou da destinação dos recursos.
O documento afirmando a inexistência de extrato bancário do partido, posto na fl. 14 pela analista de contas, ratifica as informações postas na
declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada nos autos (fl. 3).
Nessa linha, a pesquisa feita, pelo analista de contas, em sistemas da Justiça Eleitoral não apontou nenhum indício de que o Solidariedade, do
município de Arroio do Sal, tenha emitido recibos de doações ou que tenha havido repasse ou distribuição de recursos oriundos do Fundo
Partidário ao órgão municipal.
Nesse mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral se posicionou favorável à afirmação de ausência de movimentação de recursos pelo
partido (fl. 25).
Restou constatada, portanto, a inexistência de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ao Solidariedade, do município de
Arroio do Sal, durante o exercício financeiro de 2017, tampouco há nos autos a existência de indícios de movimentação financeira pela
agremiação partidária, o que faz concluir que a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada retrata a verdade e que
não há qualquer irregularidade ou impropriedade com relação ao recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas.
Ademais, pelo conteúdo do processo, pode-se afirmar inexistir irregularidade em qualquer tipo de gasto dentro dos limites postos pela
Resolução TSE n. 23.464/2015.
De forma que, em obediência ao determinado pelo artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n. 23.464/2015, é o caso de arquivar a declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Solidariedade, do município de Arroio do Sal, atinente ao exercício financeiro de
2017, tendo como efeitos a prestação e aprovação das contas do período em análise.
Ante todo o exposto, determino o ARQUIVAMENTO da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo
Solidariedade, do município de Arroio do Sal, referente ao exercício financeiro de 2017, considerando, para todos os efeitos,
como PRESTADAS e APROVADAS as contas referentes ao período em questão, nos termos do artigo 45, VIII, "a", da Resolução TSE n.
23.464/2015.
Promovam-se os registros pertinentes e arquivem-se os presentes autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 11 de fevereiro de 2020
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 13/2020 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 155-21.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Dom Pedro de Alcântara
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - OMISSO (ADV(S) JANAINA DE MOURA DE ALMEIDA-OAB 86.896)
RESPONSÁVEL(S) : GUIOMAR WEBBER CARDOSO E JUARÊS DIMER WEBBER (ADV(S) JANAINA DE MOURA DE ALMEIDA-OAB
86.896)
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do Partido Democrático Trabalhista - PDT -, do município de Dom Pedro de
Alcântara, referente às Eleições Gerais de 2018.
A Informação n. 106/2018 anunciou a ausência de apresentação da prestação de contas pelo partido (fl. 02).
Juntou-se a certidão de composição completa da agremiação partidária (fls. 03-04).
Despacho determinou a suspensão de repasse de Fundo Partidário ao partido (fl. 05).
O analista de contas informou a impossibilidade de verificação da ausência de recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas ou de
origem não identificada em razão da inexistência de extratos bancários, assim como afirmou o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário pelo órgão municipal (fl. 06).
Juntou-se documento extraído do SPCA informando a inexistência de extrato bancário para o CNPJ do partido (fl. 07).
Notificou-se o partido sobre a não apresentação das contas (fls. 08-11), mas não houve manifestação nos autos (fl. 12).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela não prestação das contas (fl. 14).
Por despacho determinou-se o procedimento a ser seguido (fl. 15).
Os responsáveis foram notificados para apresentarem as contas (fls. 16-19).
Em 31/07/2019 o órgão partidário apresentou as suas contas de campanha (fls. 21-35), afirmando não ter aberto conta bancária e não
ter movimentando recursos durante as Eleições Gerais de 2018.
O Edital n° 17/2019 (fl. 36) foi publicado no DEJERS n° 164, no dia 03.09.2019 (fl. 37), porém não houve manifestações de interessados (fl.
40).
Juntou-se documento informando não haver extrato bancário eletrônico por conta da inexistência de conta bancária atrelada ao CNPJ do
partido (fl. 42).
No Parecer Conclusivo houve manifestação pela regularidade das contas (fl. 43).
Em nova manifestação, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido da prestação das contas (fl. 46).
É o relatório.
Decido.
A Prestação de Contas Eleitoral das Eleições Gerais de 2018 deve ser analisada a partir da Lei n. 9.504/1997, bem como a partir da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
O artigo 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017, impôs aos órgãos partidários municipais a prestação de contas nas Eleições Gerais de
2018.
Ademais, o artigo 49, § 1°, da mesma resolução, determinou a obrigatoriedade da apresentação das contas de campanha de 2018 para os
órgãos partidários vigentes após a data determinada para as convenções partidárias, ou seja, a partir de 20/07/2018.
Estando o Partido Democrático Trabalhista de Dom Pedro de Alcântara vigente no período mencionado, tinha que prestar contas.
O § 11, do artigo 48, da Resolução TSE n. 23.553/2017, determinou de forma explícita a necessidade da prestação de contas de campanha
nas Eleições Gerais mesmo para os partidos que não movimentassem recursos durante a campanha, como o caso do PDT de Dom Pedro de
Alcântara.
O artigo 56, da Resolução TSE n. 23.553/2017, trouxe o rol de documentos obrigatórios a ser entregue pelo partido, ainda que não houvesse
movimentação de recursos durante a campanha.
No caso dos autos, verifico que o diretório municipal não apresentou as contas parciais e entregou as contas finais somente em 31/07/2019, o
que configura uma irregularidade.
O órgão partidário se limitou a peticionar afirmando não ter aberto conta bancária específica para as eleições e a apresentar declaração de que
não movimentou recursos ao longo do processo eleitoral de 2018 juntamente com os extratos da prestação de contas finais retirados do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE - (fls. 21-35).
No mesmo sentido, o analista de contas juntou o documento de folha 42, o qual expressamente assevera não haver extrato eletrônico
atrelado ao PDT de Dom Pedro de Alcântara encaminhado por insituições financeiras à Justiça Eleitoral. Também há a certidão com a
afirmação de que o partido não movimentou recursos do Fundo Partidário (fl. 06).
Além do que, nas folhas 07 e 42, vê-se que a agremiação partidária realmente não abriu conta bancária específica, de modo a não ser possível
asseverar em pesquisa pelo sistema citado se o PDT de Dom Pedro de Alcântara recebeu ou não recurso de fontes vedadas ou de origem não
identificada.
A partir deste contexto probatório pode-se afirmar que não houve movimentação de recursos pelo órgão partidário durante todo o processo
eleitoral de 2018, apesar de o partido não ter trazido a estes autos todos os documentos exigidos pela resolução respectiva.
Verificam-se, portanto, ressalvas à prestação de contas, já que o partido não apresentou as suas contas parciais, não enviou todos os
documentos necessários à prestação de contas e nem abriu conta bancária específica para o pleito de 2018, nos termos do acima explicitados.
Veja-se que a não abertura da conta bancária se mostra como irregularidade formal, visto que há certeza nos autos de que o
Partido Democrático Trabalhista de Dom Pedro de Alcântara, não movimentou recursos durante a campanha das Eleições Gerais de 2018.
Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no Recurso Eleitoral n° 7580:
Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PROVIMENTO. 1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas
à Justiça Eleitoral acerca da arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de
tal dever. Nesse sentido, o art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir
receitas e realizar despesas relacionadas à campanha eleito ral. 2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais,
declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento
financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada
incapacidade de deter conta em entidade bancária, porquanto o respectivo CNPJ encontravase na condição ¿inapto¿. 3. A regra que
determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos autos, em que
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trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas serem alusivas a
disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas. 4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária
constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a desaprovação das contas do órgão partidário. 5. Provimento. Aprovação com ressalvas.
Dessa forma, constituido-se a ausência da abertura de conta mera impropriedade formal e a não paresentação das contas parciais uma
irregularidade superável, em obediência ao determinado pelo artigo 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, é o caso de julgar as contas
como aprovadas com ressalvas.
Em decorrência do exposto, julgo como APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, do
Partido Democrático Trabalhista - PDT -, do município de Dom Pedro de Alcântara, com fundamento no artigo 77, II, da Resolução TSE
n. 23.553/2017.
Após as devidas anotações, não havendo recurso, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 11 de fevereiro de 2020
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 14/2020 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 163-95.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Morrinhos do Sul
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PDT - 12 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - OMISSO (ADV(S) CESAR PAGANINI TEIXEIRA-OAB 99.904 E
EMILIANO LEFFA BOFF-OAB 107.690)
RESPONSÁVEL(S) : NILSON DE FREITAS RAUPP (ADV(S) CESAR PAGANINI TEIXEIRA-OAB 99.904 E EMILIANO LEFFA BOFF-OAB
107.690), JOSÉ CARLOS MONTEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do Partido Democrático Trabalhista - PDT -, do município de Morrinhos do Sul,
referente às Eleições Gerais de 2018.
A Informação n. 114/2018 anunciou a ausência de apresentação da prestação de contas pelo partido (fl. 02).
Juntou-se a certidão de composição completa da agremiação partidária (fls. 03-04).
O despacho de fl. 05 determinou a suspensão do recebimento de recusos do Fundo Partidário.
O analista de contas informou a impossibilidade de verificação da ausência de recerecebimento de recursos provenientes de fontes vedadas
ou de origem não identificada em razão da inexistência de extratos bancários, assim como afirmou o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário (fl. 06).
Juntou-se extrato bancário do SPCA (fl. 07).
Notificou-se o partido sobre a não apresentação das contas (fls. 09-10), mas não houve manifestação nos autos (fl. 11).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela não prestação das contas (fl. 13).
Por despacho determinou-se o procedimento a ser seguido (fl. 14).
O presidente do órgão partidário foi notificado para a apresentação das contas (fls. 15-16 e 19).
Certificou-se o falecimento do tesoureiro do partido (fl. 17).
Em 23/08/2019 o órgão partidário apresentou as suas contas de campanha (fls. 21-36) afirmando não ter aberto conta bancária e não
ter movimentando recursos durante a campanha.
O Edital n° 17/2019 (fl. 37) foi publicado no DEJERS n° 164, no dia 03.09.2019 (fl. 38), porém não houve manifestação de interessados (fl. 41).
Juntou-se extrato bancário eletrônico (fl. 43).
No Parecer Conclusivo houve manifestação pela regularidade das contas (fl. 44).
Em nova manifestação, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido da prestação das contas (fl. 47).
É o relatório.
Decido.
A Prestação de Contas Eleitoral das Eleições Gerais de 2018 deve ser analisada a partir da Lei n. 9.504/1997, bem como a partir da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
O artigo 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017, impôs aos órgãos partidários municipais a prestação de contas nas Eleições Gerais de
2018.
Ademais, o artigo 49, § 1°, da mesma resolução, determinou a obrigatoriedade da apresentação das contas de campanha de 2018 para os
órgãos partidários vigentes após a data determinada para as convenções partidárias, ou seja, a partir de 20/07/2018.
Estando o Partido Democrático Trabalhista de Morrinhos do Sul vigente no perído mencionado, tinha que prestar contas.
O § 11, do artigo 48, da Resolução TSE n. 23.553/2017, determinou de forma explícita a necessidade da prestação de contas de campanha
nas Eleições Gerais de 2018 mesmo para os partidos que não movimentassem recursos durante a campanha, como o caso do PDT de
Morrinhos do Sul.
O artigo 56, da Resolução TSE n. 23.553/2017, trouxe o rol de documentos obrigatórios a ser entregue pelo partido, ainda que não houvesse
movimentação de recursos durante a campanha, porém nem toda documentação foi apresentada.
No caso dos autos, verifico, ainda, que o diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista de Morrinhos do Sul, não apresentou as contas
parciais e entregou as contas finais somente em 23/08/2019.
O órgão partidário se limitou a peticionar afirmando não ter aberto conta bancária específica para as eleições e a apresentar declaração de que
não movimentou recursos ao longo do processo eleitoral de 2018 juntamente com os extratos da prestação de contas retirados do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE - (fls. 21-36).
Nesse sentido, o analista de contas juntou o documento de fl. 43, o qual expressamente assevera não haver extrato eletrônico atrelado ao PDT
de Morrinhos do Sul encaminhado por insituições financeiras à Justiça Eleitoral. Também há a certidão com a afirmação de que o partido não
movimentou recursos do Fundo Partidário (fl. 06).
Além do que, nas folhas 07 e 43, vê-se que a agremiação partidária realmente não abriu conta bancária específica, de modo a não ser possível
asseverar em pesquisa pelo sistema citado se o PDT de Morrinhos do Sul recebeu ou não recurso de fontes vedadas ou de origem não
identificada.
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, Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 22, Página: 15

A partir deste contexto probatório pode-se afirmar que não houve movimentação de recursos pelo órgão partidário durante todo o processo
eleitoral de 2018, apesar de o partido não ter trazido a estes autos todos os documentos exigidos pela resolução respectiva.
Nesse contexto verifica-se uma ressalva quanto ao fato de que o partido não apresentou as suas contas parciais e nem enviou todos os
documentos necessários à prestação de contas, nos termos do acima explicitados.
Veja-se que a não abertura da conta bancária se mostra como irregularidade formal, visto que há certeza nos autos de que o
Partido Democrático Trabalhista de Morrinhos do Sul , não movimentou recursos durante a campanha das Eleições Gerais de 2018.
Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no Recurso Eleitoral n° 7580:
Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PROVIMENTO. 1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas
à Justiça Eleitoral acerca da arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de
tal dever. Nesse sentido, o art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir
receitas e realizar despesas relacionadas à campanha eleito ral. 2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais,
declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento
financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada
incapacidade de deter conta em entidade bancária, porquanto o respectivo CNPJ encontravase na condição ¿inapto¿. 3. A regra que
determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos autos, em que
trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas serem alusivas a
disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas. 4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária
constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a desaprovação das contas do órgão partidário. 5. Provimento. Aprovação com ressalvas.
Dessa forma, constituido-se a ausência da abertura de conta mera impropriedade formal, em obediência ao determinado pelo artigo 77, II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, é o caso de julgar as contas como aprovadas com ressalvas.
Em decorrência do exposto, julgo como APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, do
Partido Democrático Trabalhista - PDT -, do município de Morrinhos do Sul, com fundamento no artigo 77, II, da Resolução TSE
n. 23.553/2017.
Após as devidas anotações, não havendo recurso, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 11 de fevereiro de 2020
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 15/2020 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 183-86.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Três Cachoeiras
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PSB - 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - OMISSO
RESPONSÁVEL(S) : RAFAEL DE OLIVEIRA RÉUS E JOEL POLICARPO RICARDO
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do Partido Socialista Brasileiro - PSB -, do município de Três Cachoeiras, referente
às Eleições Gerais de 2018.
A Informação n. 134/2018 anunciou a ausência de apresentação da prestação de contas pelo partido (fl. 02).
Juntou-se a certidão de composição completa da agremiação partidária (fls. 03-04).
Despacho determinou a suspensão de repasse de Fundo Partidário ao partido (fl. 05).
O analista de contas informou a impossibilidade de verificação da ausência de recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas ou de
origem não identificada em razão da inexistência de extratos bancários, assim como afirmou o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário pelo órgão municipal (fl. 06).
Juntou-se documento extraído do SPCA informando a inexistência de extrato bancário para o CNPJ do partido (fl. 07).
Notificou-se o partido e o presidente sobre a não apresentação das contas (fls. 08-10), mas não houve manifestação nos autos (fl. 11).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela não prestação das contas (fl. 13).
Por despacho determinou-se o procedimento a ser seguido (fl. 14).
Os responsáveis foram notificados para apresentarem as contas (fl. 16-21).
Em 28/08/2019 o órgão partidário apresentou as suas contas de campanha (fls. 23-44), afirmando não ter aberto conta bancária e não
ter movimentando recursos durante as Eleições Gerais de 2018.
O Edital n° 17/2019 (fl. 45) foi publicado no DEJERS n° 164, no dia 03.09.2019 (fl. 46), porém não houve manifestações de interessados (fl.
49).
Juntou-se documento informando não haver extrato bancário eletrônico por conta da inexistência de conta bancária atrelada ao CNPJ do
partido (fl. 51).
No Parecer Conclusivo houve manifestação pela regularidade das contas (fl. 52).
Em nova manifestação, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido da prestação das contas (fl.55).
É o relatório.
Decido.
A Prestação de Contas Eleitoral das Eleições Gerais de 2018 deve ser analisada a partir da Lei n. 9.504/1997, bem como a partir da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
O artigo 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017, impôs aos órgãos partidários municipais a prestação de contas nas Eleições Gerais de
2018.
Ademais, o artigo 49, § 1°, da mesma resolução, determinou a obrigatoriedade da apresentação das contas de campanha de 2018 para os
órgãos partidários vigentes após a data determinada para as convenções partidárias, ou seja, a partir de 20/07/2018.
Estando o Partido Socialista Brasileiro de Três Cachoeiras vigente no período mencionado, tinha que prestar contas.
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O § 11, do artigo 48, da Resolução TSE n. 23.553/2017, determinou de forma explícita a necessidade da prestação de contas de campanha
nas Eleições Gerais mesmo para os partidos que não movimentassem recursos durante a campanha, como o caso do PSB de Três
Cachoeiras.
O artigo 56, da Resolução TSE n. 23.553/2017, trouxe o rol de documentos obrigatórios a ser entregue pelo partido, ainda que não houvesse
movimentação de recursos durante a campanha.
No caso dos autos, verifico que o diretório municipal não apresentou as contas parciais e entregou as contas finais somente em 28/08/2019, o
que configura uma irregularidade.
O órgão partidário peticionou afirmando não ter aberto conta bancária específica para as eleições, apresentou documentos obrigatórios, assim
como juntou os extratos da prestação de contas finais retirados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais.
No mesmo sentido, o analista de contas juntou o documento de folha 51, o qual expressamente assevera não haver extrato eletrônico
atrelado ao PSB de Três Cachoeiras encaminhado por insituições financeiras à Justiça Eleitoral. Também há a certidão com a afirmação de
que o partido não movimentou recursos do Fundo Partidário (fl. 06).
Além do que, nas folhas 07 e 51, vê-se que a agremiação partidária realmente não abriu conta bancária específica para o pleito de 2018.
A partir deste contexto probatório pode-se afirmar que não houve movimentação de recursos pelo órgão partidário durante todo o processo
eleitoral de 2018.
Verificam-se, portanto, ressalvas à prestação de contas, já que o partido não apresentou as suas contas parciais, apresentou as contas finais
intempestivas e tampouco abriu conta bancária específica para o pleito de 2018, nos termos do acima explicitados.
Veja-se que a não abertura da conta bancária se mostra como irregularidade formal, visto que há certeza nos autos de que o Partido Socialista
Brasileiro de Três Cachoeiras, não movimentou recursos durante a campanha das Eleições Gerais de 2018.
Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no Recurso Eleitoral n° 7580:
Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PROVIMENTO. 1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas
à Justiça Eleitoral acerca da arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de
tal dever. Nesse sentido, o art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir
receitas e realizar despesas relacionadas à campanha eleito ral. 2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais,
declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento
financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada
incapacidade de deter conta em entidade bancária, porquanto o respectivo CNPJ encontravase na condição ¿inapto¿. 3. A regra que
determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos autos, em que
trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas serem alusivas a
disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas. 4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária
constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a desaprovação das contas do órgão partidário. 5. Provimento. Aprovação com ressalvas.
Dessa forma, constituido-se a ausência da abertura de conta mera impropriedade formal e a não paresentação das contas parciais uma
irregularidade superável, em obediência ao determinado pelo artigo 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, é o caso de julgar as contas
como aprovadas com ressalvas.
Em decorrência do exposto, julgo como APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, do
Partido Socialista Brasileiro - PSB -, do município de Três Cachoeiras, com fundamento no artigo 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Após as devidas anotações, não havendo recurso, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 11 de fevereiro de 2020
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 16/2020 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 147-44.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : MDB - 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - OMISSO (ADV(S) JULIANA RIBEIRO SCHALY-OAB 64.533)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE BOAVENTURA TRAJANO E FELIPE DUTRA FOGAÇA VALIM (ADV(S) JULIANA RIBEIRO SCHALY-OAB
64.533)
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do Movimento Democrático Brasileiro - MDB -, do município de Arroio do Sal,
referente às Eleições Gerais de 2018.
A Informação n. 98/2018 anunciou a ausência de apresentação da prestação de contas pelo partido (fl. 02).
Juntou-se a certidão de composição completa da agremiação partidária (fls. 03-04).
Despacho determinou a suspensão de repasse de Fundo Partidário ao partido (fl. 05).
O analista de contas informou a impossibilidade de verificação da ausência de recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas ou de
origem não identificada em razão da inexistência de extratos bancários, assim como afirmou o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário pelo órgão municipal (fl. 06).
Juntou-se documento extraído do SPCA informando a inexistência de extrato bancário para o CNPJ do partido (fl. 07).
Notificou-se o partido sobre a não apresentação das contas (fls. 09-10), mas não houve manifestação nos autos (fl. 11).
Despacho determinou vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 12).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl. 15).
Por despacho determinou-se o procedimento a ser seguido (fl. 16).
Em 10/07/2019 o órgão partidário apresentou as suas contas de campanha (fls. 17-24), afirmando não ter aberto conta bancária e não
ter movimentando recursos durante as Eleições Gerais de 2018.
Despacho determinou o procedimento a ser seguido (fl. 26).
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O Edital n° 16/2019 (fls. 27-28) foi publicado no DEJERS n° 135, no dia 24.07.2019 (fl. 29), porém não houve manifestações de
interessados (fl. 30).
Juntou-se documento informando não haver a criação de conta bancária específica para o pleito de 2018 (fl. 32).
No Parecer Conclusivo houve manifestação pela regularidade das contas (fl. 33).
Em nova manifestação, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido da prestação das contas (fl. 36).
É o relatório.
Decido.
A Prestação de Contas Eleitoral das Eleições Gerais de 2018 deve ser analisada a partir da Lei n. 9.504/1997, bem como a partir da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
O artigo 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017, impôs aos órgãos partidários municipais a prestação de contas nas Eleições Gerais de
2018.
Ademais, o artigo 49, § 1°, da mesma resolução, determinou a obrigatoriedade da apresentação das contas de campanha de 2018 para os
órgãos partidários vigentes após a data determinada para as convenções partidárias, ou seja, a partir de 20/07/2018.
Estando o Movimento Democrático Brasileiro de Arroio do Sal vigente no período mencionado, tinha que prestar contas.
O § 11, do artigo 48, da Resolução TSE n. 23.553/2017, determinou de forma explícita a necessidade da prestação de contas de campanha
nas Eleições Gerais mesmo para os partidos que não movimentassem recursos durante a campanha, como o caso do MDB de Arroio do Sal.
O artigo 56, da Resolução TSE n. 23.553/2017, trouxe o rol de documentos obrigatórios a ser entregue pelo partido, ainda que não houvesse
movimentação de recursos durante a campanha.
No caso dos autos, verifico que o diretório municipal não apresentou as contas parciais e entregou as contas finais somente em 10/07/2019, o
que configura uma irregularidade.
O órgão partidário peticionou afirmando não ter aberto conta bancária específica para as eleições, apresentou documentos obrigatórios, assim
como juntou os extratos da prestação de contas finais retirados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais.
No mesmo sentido, o analista de contas juntou o documento de folha 32, o qual expressamente assevera não haver extrato eletrônico
atrelado ao MDB de Arroio do Sal de conta bancária para as eleições de 2018. Também há a certidão com a afirmação de que o partido não
movimentou recursos do Fundo Partidário (fl. 06).
Além do que, nas folhas 07 e 32, vê-se que a agremiação partidária realmente não abriu conta bancária específica para o pleito de 2018.
A partir deste contexto probatório pode-se afirmar que não houve movimentação de recursos pelo órgão partidário durante todo o processo
eleitoral de 2018.
Verificam-se, portanto, ressalvas à prestação de contas, já que o partido não apresentou as suas contas parciais, apresentou as contas finais
intempestivas e nem abriu conta bancária específica para o pleito de 2018, nos termos do acima explicitados.
Veja-se que a não abertura da conta bancária se mostra como irregularidade formal, visto que há certeza nos autos de que o Movimento
Democrático Brasileiro de Arroio do Sal não movimentou recursos durante a campanha das Eleições Gerais de 2018.
Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no Recurso Eleitoral n° 7580:
Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PROVIMENTO. 1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas
à Justiça Eleitoral acerca da arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de
tal dever. Nesse sentido, o art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir
receitas e realizar despesas relacionadas à campanha eleito ral. 2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais,
declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento
financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada
incapacidade de deter conta em entidade bancária, porquanto o respectivo CNPJ encontravase na condição ¿inapto¿. 3. A regra que
determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos autos, em que
trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas serem alusivas a
disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas. 4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária
constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a desaprovação das contas do órgão partidário. 5. Provimento. Aprovação com ressalvas.
Dessa forma, constituido-se a ausência da abertura de conta mera impropriedade formal e a não paresentação das contas parciais uma
irregularidade superável, em obediência ao determinado pelo artigo 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, é o caso de julgar as contas
como aprovadas com ressalvas.
Em decorrência do exposto, julgo como APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, do
Movimento Democrático Brasileiro - MDB -, do município de Arroio do Sal, com fundamento no artigo 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Após as devidas anotações, não havendo recurso, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 11 de fevereiro de 2020
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 17/2020 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 169-05.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Torres
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PT - 13 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - OMISSO (ADV(S) ROGÉRIO LEAL GUIMARÃES-OAB 83.407)
RESPONSÁVEL(S) : DÉBORA LUPIN FERNANDES E LUIZ CARLOS RONSANI (ADV(S) ROGÉRIO LEAL GUIMARÃES-OAB 83.407)
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do Partido dos Trabalhadores - PT -, do município de Torres, referente às Eleições
Gerais de 2018.
A Informação n. 120/2018 anunciou a ausência de apresentação da prestação de contas pelo partido (fl. 02).
Juntou-se a certidão de composição completa da agremiação partidária (fls. 03-04).
Despacho determinou a suspensão de repasses do Fundo Partidário ao partido (fl. 05).
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O analista de contas informou a verificação da ausência de recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não
identificada em razão da inexistência de movimentação nos extratos bancários, assim como afirmou o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário pelo órgão municipal (fl. 06).
Juntou-se documento extraído do SPCA informando a movimentação de recursos na conta referente aos gastos anuais do partido (fls. 07-11).
Notificou-se o partido sobre a não apresentação das contas (fls. 12-14), mas não houve manifestação nos autos (fl. 15).
Despacho determinou vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 16).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl. 19).
Por despacho determinou-se o procedimento a ser seguido (fl. 20).
Os responsáveis foram notificados para apresentarem as contas (fls. 21-26).
Em 02/08/2019 o órgão partidário apresentou as suas contas de campanha (fls. 28-43), afirmando não ter movimentando recursos durante as
Eleições Gerais de 2018.
O Edital n° 17/2019 (fl. 47) foi publicado no DEJERS n° 164, no dia 03.09.2019 (fl. 48), porém não houve manifestações de interessados (fl.
51).
Juntou-se documento informando a inexistência de movimentação de recursos na conta bancária atrelada ao CNPJ do partido (fl. 53).
No Parecer Conclusivo houve manifestação pela regularidade das contas (fl. 54).
Em nova manifestação, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido da prestação das contas (fl. 57).
É o relatório.
Decido.
A Prestação de Contas Eleitoral das Eleições Gerais de 2018 deve ser analisada a partir da Lei n. 9.504/1997, bem como a partir da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
O artigo 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017, impôs aos órgãos partidários municipais a prestação de contas nas Eleições Gerais de
2018.
Ademais, o artigo 49, § 1°, da mesma resolução, determinou a obrigatoriedade da apresentação das contas de campanha de 2018 para os
órgãos partidários vigentes após a data determinada para as convenções partidárias, ou seja, a partir de 20/07/2018.
Estando o Partido dos Trabalhadores de Torres vigente no período mencionado, tinha que prestar contas.
O § 11, do artigo 48, da Resolução TSE n. 23.553/2017, determinou de forma explícita a necessidade da prestação de contas de campanha
nas Eleições Gerais mesmo para os partidos que não movimentassem recursos durante a campanha, como o caso do PT de Torres.
O artigo 56, da Resolução TSE n. 23.553/2017, trouxe o rol de documentos obrigatórios a ser entregue pelo partido, ainda que não houvesse
movimentação de recursos durante a campanha, o que não ocorreu ao longo da instrução processual.
No caso dos autos, verifico que o diretório municipal não apresentou as contas parciais no momento correto, entregou documentos referentes
ás contas parciais misturados a documentos das contas finais, bem como efetuou a apresentação das contas somente em 02/08/2019, o que
configura irregularidade.
O órgão partidário se limitou a peticionar afirmando não ter movimentado recursos na conta bancária específica para as eleições e a
apresentar documentos zerados, indicando que não movimentou recursos ao longo do processo eleitoral de 2018, o que está espelhado nos
extratos da prestação de contas finais retirados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE.
No mesmo sentido, o analista de contas juntou o documento de folha 53, o qual expressamente assevera não haver movimentação de
recursos no extrato eletrônico atrelado ao PT de Torres encaminhado por insituições financeiras à Justiça Eleitoral. Também há a certidão com
a afirmação de que o partido não movimentou recursos do Fundo Partidário (fl. 06).
Além do que, nas folhas 07 e 53, vê-se que a agremiação partidária realmente não abriu conta bancária específica para o pleito de 2018.
A partir deste contexto probatório, pode-se afirmar que não houve movimentação de recursos pelo órgão partidário durante todo o processo
eleitoral de 2018, apesar de o partido não ter trazido a estes autos todos os documentos exigidos pela resolução respectiva.
Verificam-se, portanto, ressalvas à prestação de contas, já que a agremiação partidária não apresentou as suas contas parciais, nem finais no
momento oportuno e não enviou todos os documentos necessários à prestação de contas, todavia são estas ressalvas superáveis
determinantes de uma aprovação com ressalvas das contas do pleito de 2018, em obediência ao determinado pelo artigo 77, II, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Em decorrência do exposto, julgo como APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, do
Partido dos Trabalhadores - PT -, do município de Torres, com fundamento no artigo 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Após as devidas anotações, não havendo recurso, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 11 de fevereiro de 2020
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 18/2020 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 177-79.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Torres
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PCDOB - 65 - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - OMISSO (ADV(S) DENVER REGINATTO DE VARGAS-OAB 96.611)
RESPONSÁVEL(S) : JAIRO MORELLE RAULINO E FILIPE BECKER DE JESUS (ADV(S) DENVER REGINATTO DE VARGAS-OAB 96.611)
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do Partido Comunista do Brasil - PCdoB -, do município de Torres, referente às
Eleições Gerais de 2018.
A Informação n. 128/2018 anunciou a ausência de apresentação da prestação de contas pelo partido (fl. 02).
Juntou-se a certidão de composição completa da agremiação partidária (fls. 03-04).
Despacho determinou a suspensão de repasse de Fundo Partidário ao partido (fl. 05).
O analista de contas informou a impossibilidade de verificação da ausência de recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas ou de
origem não identificada em razão da inexistência de extratos bancários, assim como afirmou o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário pelo órgão municipal (fl. 06).
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Juntou-se documento extraído do SPCA informando a inexistência de extrato bancário para o CNPJ do partido (fl. 07).
Notificou-se o partido e o presidente sobre a não apresentação das contas (fls. 09-14), mas não houve manifestação nos autos (fl. 15).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fl. 17).
Por despacho determinou-se o procedimento a ser seguido (fl. 18).
O tesoureiro foi notificado para apresentar as contas (fl. 18).
Em 08/07/2019 o órgão partidário apresentou as suas contas de campanha (fls. 20-50), afirmando não ter aberto conta bancária e não
ter movimentando recursos durante as Eleições Gerais de 2018.
Despacho determinou o procedimento a ser seguido (fl. 52).
O Edital n° 16/2019 (fls. 53-54) foi publicado no DEJERS n° 135, no dia 24.07.2019 (fl. 55), porém não houve manifestações de
interessados (fl. 56).
Juntou-se documento informando não haver extrato bancário eletrônico por conta da inexistência de conta bancária atrelada ao CNPJ do
partido (fl. 58).
No Parecer Conclusivo houve manifestação pela regularidade das contas (fl. 59).
Em nova manifestação, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido da prestação das contas (fl. 62).
É o relatório.
Decido.
A Prestação de Contas Eleitoral das Eleições Gerais de 2018 deve ser analisada a partir da Lei n. 9.504/1997, bem como a partir da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
O artigo 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017, impôs aos órgãos partidários municipais a prestação de contas nas Eleições Gerais de
2018.
Ademais, o artigo 49, § 1°, da mesma resolução, determinou a obrigatoriedade da apresentação das contas de campanha de 2018 para os
órgãos partidários vigentes após a data determinada para as convenções partidárias, ou seja, a partir de 20/07/2018.
Estando o Partido Comunista do Brasil de Torres vigente no período mencionado, tinha que prestar contas.
O § 11, do artigo 48, da Resolução TSE n. 23.553/2017, determinou de forma explícita a necessidade da prestação de contas de campanha
nas Eleições Gerais mesmo para os partidos que não movimentassem recursos durante a campanha, como o caso do PCdoB de Torres.
O artigo 56, da Resolução TSE n. 23.553/2017, trouxe o rol de documentos obrigatórios a ser entregue pelo partido, ainda que não houvesse
movimentação de recursos durante a campanha.
No caso dos autos, verifico que o diretório municipal não apresentou as contas parciais e entregou as contas finais somente em 08/07/2019, o
que configura uma irregularidade.
O órgão partidário peticionou afirmando não ter aberto conta bancária específica para as eleições, apresentou documentos obrigatórios, assim
como juntou os extratos da prestação de contas finais retirados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais.
No mesmo sentido, o analista de contas juntou o documento de folha 58, o qual expressamente assevera não haver extrato eletrônico
atrelado ao PCdoB de Torres encaminhado por insituições financeiras à Justiça Eleitoral. Também há a certidão com a afirmação de que o
partido não movimentou recursos do Fundo Partidário (fl. 06).
Além do que, nas folhas 07 e 58, vê-se que a agremiação partidária realmente não abriu conta bancária específica para o pleito de 2018.
A partir deste contexto probatório pode-se afirmar que não houve movimentação de recursos pelo órgão partidário durante todo o processo
eleitoral de 2018.
Verificam-se, portanto, ressalvas à prestação de contas, já que o partido não apresentou as suas contas parciais, apresentou as contas finais
intempestivas e nem abriu conta bancária específica para o pleito de 2018, nos termos do acima explicitados.
Veja-se que a não abertura da conta bancária se mostra como irregularidade formal, visto que há certeza nos autos de que o Partido
Comunista do Brasil de Torres, não movimentou recursos durante a campanha das Eleições Gerais de 2018.
Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no Recurso Eleitoral n° 7580:
Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PROVIMENTO. 1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas
à Justiça Eleitoral acerca da arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de
tal dever. Nesse sentido, o art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir
receitas e realizar despesas relacionadas à campanha eleito ral. 2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais,
declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento
financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada
incapacidade de deter conta em entidade bancária, porquanto o respectivo CNPJ encontravase na condição ¿inapto¿. 3. A regra que
determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos autos, em que
trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas serem alusivas a
disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas. 4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária
constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a desaprovação das contas do órgão partidário. 5. Provimento. Aprovação com ressalvas.
Dessa forma, constituido-se a ausência da abertura de conta mera impropriedade formal e a não paresentação das contas parciais uma
irregularidade superável, em obediência ao determinado pelo artigo 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, é o caso de julgar as contas
como aprovadas com ressalvas.
Em decorrência do exposto, julgo como APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, do
Partido Comunista do Brasil - PCdoB -, do município de Torres, com fundamento no artigo 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Após as devidas anotações, não havendo recurso, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 11 de fevereiro de 2020
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 19/2020 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 152-66.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLEITO 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUIZ ELEITORAL: JEFFERSON TORELLY RIEGEL
PARTIDO(S) : PSD - 55 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - OMISSO (ADV(S) LUIZ FERNANDO DA SILVA SANZI-OAB 32.218)
RESPONSÁVEL(S) : HÉLIO PROCÓPIO BORGES E VALTOR DEWES (ADV(S) LUIZ FERNANDO DA SILVA SANZI-OAB 32.218)
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas de campanha do Partido Social Democrático - PSD -, do município de Arroio do Sal, referente às
Eleições Gerais de 2018.
A Informação n. 103/2018 anunciou a ausência de apresentação da prestação de contas pelo partido (fl. 02).
Juntou-se a certidão de composição completa da agremiação partidária (fls. 03-04).
Despacho determinou a suspensão de repasses do Fundo Partidário ao partido (fl. 05).
O analista de contas informou a verificação da ausência de recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não
identificada em razão da inexistência de movimentação nos extratos bancários, assim como afirmou o não recebimento de recursos do Fundo
Partidário pelo órgão municipal (fl. 06).
Juntou-se documento extraído do SPCA informando a movimentação de recursos na conta referente aos gastos anuais do partido (fl. 07).
Juntou-se documento extraído do SPCA informando a inexistência de extrato bancário para o CNPJ do partido (fl. 07).
Notificou-se o partido sobre a não apresentação das contas (fls. 08-10), mas não houve manifestação nos autos (fl. 11).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela não prestação das contas (fl. 13).
Por despacho determinou-se o procedimento a ser seguido (fl. 14).
O tesoureiro foi notificado para prestar contas (fls. 15-19), porém não se manifestou (fl. 20).
Em 09/09/2019 o órgão partidário apresentou as suas contas de campanha (fls. 23-31), afirmando não ter aberto conta bancária e não
ter movimentando recursos durante as Eleições Gerais de 2018.
O Edital n° 24/2019 (fls. 32) foi publicado no DEJERS n° 181, no dia 27.09.2019 (fl. 33), porém não houve manifestações de interessados (fl.
35).
Cerificou-se a ausência de repasses de recursos do Fundo Partidário e juntou-se os Demonstrativos de Recursos Distribuídos do Fundo
Partidário dos órgãos estadual e nacional (fls. 36-37).
No Parecer Conclusivo houve manifestação pela regularidade das contas (fl. 38).
Em nova manifestação, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer no sentido da homologação das contas (fl. 40).
É o relatório.
Decido.
A Prestação de Contas Eleitoral das Eleições Gerais de 2018 deve ser analisada a partir da Lei n. 9.504/1997, bem como a partir da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
O artigo 48, II, "d", da Resolução TSE n. 23.553/2017, impôs aos órgãos partidários municipais a prestação de contas nas Eleições Gerais de
2018.
Ademais, o artigo 49, § 1°, da mesma resolução, determinou a obrigatoriedade da apresentação das contas de campanha de 2018 para os
órgãos partidários vigentes após a data determinada para as convenções partidárias, ou seja, a partir de 20/07/2018.
Estando o Partido Social Democrático de Arroio do Sal vigente no período mencionado, tinha que prestar contas.
O § 11, do artigo 48, da Resolução TSE n. 23.553/2017, determinou de forma explícita a necessidade da prestação de contas de campanha
nas Eleições Gerais mesmo para os partidos que não movimentassem recursos durante a campanha, como o caso do PSD de Arroio do Sal.
O artigo 56, da Resolução TSE n. 23.553/2017, trouxe o rol de documentos obrigatórios a ser entregue pelo partido, ainda que não houvesse
movimentação de recursos durante a campanha.
No caso dos autos, verifico que o diretório municipal não apresentou as contas parciais e entregou as contas finais somente em 09/09/2019, o
que configura uma irregularidade.
O órgão partidário peticionou afirmando não ter aberto conta bancária específica para as eleições, não apresentou todos os documentos
obrigatórios, assim como juntou os extratos da prestação de contas finais retirados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais.
No mesmo sentido, o analista de contas juntou o documento de folha 07, o qual expressamente assevera não haver extrato eletrônico
atrelado ao PSD de Arroio do Sal de conta bancária para as eleições de 2018. Também há a certidão com a afirmação de que o partido não
movimentou recursos do Fundo Partidário (fl. 06).
A partir deste contexto probatório pode-se afirmar que não houve movimentação de recursos pelo órgão partidário durante todo o processo
eleitoral de 2018.
Verificam-se, portanto, ressalvas à prestação de contas, já que o partido não apresentou as suas contas parciais, apresentou as contas finais
intempestivas e nem abriu conta bancária específica para o pleito de 2018, nos termos do acima explicitados.
Veja-se que a não abertura da conta bancária se mostra como irregularidade formal, visto que há certeza nos autos de que o Partido Social
Democrático de Arroio do Salnão movimentou recursos durante a campanha das Eleições Gerais de 2018.
Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no Recurso Eleitoral n° 7580:
Ementa: RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. IMPROPRIEDADE FORMAL. AGREMIAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO NO PLEITO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PROVIMENTO. 1. A Resolução TSE n. 23.553/17 prevê a obrigatoriedade de os órgãos partidários municipais prestarem contas
à Justiça Eleitoral acerca da arrecadação e gastos nas eleições, prescrevendo que a ausência de movimentação de recursos não os isenta de
tal dever. Nesse sentido, o art. 10 da norma determina que é dever da agremiação abrir conta bancária específica, independente de auferir
receitas e realizar despesas relacionadas à campanha eleito ral. 2. A agremiação atendeu ao comando de apresentar suas contas eleitorais,
declarando não ter havido receita ou gasto, mas não cumpriu a exigência de abrir conta bancária específica para registrar o movimento
financeiro de campanha. A declaração no sentido de não ter participado economicamente do pleito eleitoral se harmoniza com a demonstrada
incapacidade de deter conta em entidade bancária, porquanto o respectivo CNPJ encontravase na condição ¿inapto¿. 3. A regra que
determina a abertura de conta bancária há de ser interpretada com equidade e sofrer temperamento em situações como a dos autos, em que
trata-se de órgão diretivo de partido político vinculado a município pequeno, com menos de cinco mil eleitores, e de as contas serem alusivas a
disputas travadas em circunscrições eleitorais a ele estranhas. 4. Dadas as peculiaridades do caso concreto, a inexistência de conta bancária
constitui-se em impropriedade formal, não ensejando a desaprovação das contas do órgão partidário. 5. Provimento. Aprovação com ressalvas.
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Dessa forma, constituido-se a ausência da abertura de conta mera impropriedade formal e a não paresentação das contas parciais uma
irregularidade superável, em obediência ao determinado pelo artigo 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, é o caso de julgar as contas
como aprovadas com ressalvas.
Em decorrência do exposto, julgo como APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha, referentes às Eleições Gerais de 2018, do
Partido Social Democrático - PSD -, do município de Arroio do Sal, com fundamento no artigo 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Após as devidas anotações, não havendo recurso, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Torres, 11 de fevereiro de 2020
JEFFERSON TORELLY RIEGEL
Juiz Eleitoral da 085ª ZE

87ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 03/2020 - 87 ZE/RS
A Doutora SUELLEN RABELO DUTRA, Juíza Eleitoral da 87ª Zona de Tupanciretã-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 Paulino Aquino, n. 204,
em Tupanciretã, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e
§§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos à Prestação de Contas
Anual - Exercício 2018, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido Socialista Brasileiro – PSB de Jari/RS
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Tupanciretã-RS, 12 de fevereiro de 2020.
Eu, Fabiana Del Fabro, Chefe de Cartório da 87ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 05/2020 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-90.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (PP) (ADV(S) DAYAN SOARES PEIXOTO-OAB 69472, FÁBIO DOS SANTOS SILVEIRA-OAB
36425 E WILLIAM JOSÉ DA SILVA ANDREATTA-OAB 70083)
RESPONSÁVEL(S) : GIOVANI DALMÁS (ADV(S) DAYAN SOARES PEIXOTO-OAB 69472, FÁBIO DOS SANTOS SILVEIRA-OAB 36425 E
WILLIAM JOSÉ DA SILVA ANDREATTA-OAB 70083), DAYAN SOARES PEIXOTO (ADV(S) FÁBIO DOS SANTOS SILVEIRA-OAB 36425 E
WILLIAM JOSÉ DA SILVA ANDREATTA-OAB 70083)
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas anual, relativa ao exercício 2016, apresentada pelo Partido Progressista (PP) de Tupanciretã/RS, em
cumprimento ao disposto no art. 17, inciso III, da Constituição Federal e arts. 30 a 37-A da Lei nº 9.096/95.
A prestação de contas foi apresenta em 27/04/2017, dentro do prazo previsto no art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95.
Publicadas as contas, por meio do Edital nº 08/2017 (fl. 63), tendo transcorrido "in albis" o prazo para impugnações (fl. 81).
Emitido exame preliminar (fl. 83), a unidade técnica manifestou-se pela presença de toda a documentação.
Apresentado o Relatório de Exame das contas (fls. 89/93).
Intimado, o partido manifestou-se pela existência de erro formal na individualização das contribuições, e que a conta bancária destinada a
movimentação de recursos de Fundo Partidário já foi informada na prestação de contas de campanha das Eleições 2016 (fls. 96/105).
Expedido Parecer Conclusivo (fls. 110/115) opinando pela desaprovação das contas, haja vista a existência de contribuições no valor de R$
400,00 (quatrocentos reais) recebidas de autoridades públicas, o que configura recursos de fonte vedada, conforme art. 12, inciso IV, da
Resolução TSE nº 23.464/2015.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas do partido político (fl. 125/125-v).
Apresentada defesa técnica (fls. 137/145), informando que o valor apontado como fonte vedada foi recolhido ao Tesouro Nacional e juntando a
respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU).
Dada vista ao Ministério Público Eleitoral (fl. 150/150-verso), o parquet requereu a reanálise das contas pela unidade técnica.
A unidade técnica manifestou-se sobre as provas produzidas pelo partido (fl. 153).
Intimadas, as partes apresentaram alegações finais (fls. 160/167).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalvas (fls. 169/170).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
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, Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2020

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2020, Número: 22, Página: 22

Decido.
A prestação de contas tem o objetivo de garantir a observância das normas eleitorais, de conferir transparência e legitimidade na manutenção
e funcionamento do partido, de forma a permitir que a Justiça Eleitoral identifique a origem das receitas e a destinação das despesas com as
atividades partidárias e eleitorais, mediante avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelos partidos políticos e
candidatos (Lei nº 9.096/1995, art. 34, § 1º).
Consoante demonstra o parecer conclusivo emitido pela unidade técnica, a agremiação recebeu, no exercício 2016, R$ 400,00 (quatrocentos
reais), oriundos de autoridades públicas, o que é vedado pelo art. 12, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015, que dispõe:
"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:
(...)
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."
A percepção de verbas advindas de fontes vedadas é vício de tal gravidade que pode ensejar a desaprovação das contas, forte no art. 46, III,
“a”, da Resolução TSE nº 23.464/2015. No entanto, considerando que o montante de recursos arrecadados de forma irregular perfaz apenas
R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor que pode ser considerado irrisório, e que o órgão partidário, de forma espontânea, efetuou o
recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional, devem ser aplicados os princípios da insignificância, da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS, as contas prestadas pelo Partido Progressista (PP) de Tupanciretã/RS,
referentes ao exercício financeiro de 2016, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015 .
Diligências legais.
Após, arquive-se.
Tupanciretã, 11 de fevereiro de 2020
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE

107ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2020 - 107 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 34-87.2019.6.21.0107
REQUERIMENTO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017 - Regularização PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Augusto
JUÍZA ELEITORAL: PAULA YOSHINO VALERIO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) GUILHERME RAFAEL KONDRA POMPEO DE MATTOS-OAB
94289)
RESPONSÁVEL(S) : VALDEZ KRAMPE, OLDIMAR FUCILINI E IZILINDO SFREDO STIVAL (ADV(S) GUILHERME RAFAEL KONDRA
POMPEO DE MATTOS-OAB 94289)
Vistos.
Trata-se da Informação 001/2020, oriunda do Cartório Eleitoral da 107ª Zona, por meio da qual relata que o Partido Democrático Trabalhista PDT de Santo Augusto-RS solicitou a identificação dos contribuintes dos anos de 2017 e 2018, de sua conta bancária na agência 0361 do
Sistema de Crédito Cooperativo, e não foi atendido, o que impediu a análise completa da movimentação financeira do partido no período.
Cabe frisar que a identificação dos doadores de recursos é imprescindível na análise da prestação das contas partidárias e o fornecimento dos
extratos eletrônicos pela instituição bancária está disciplinado no art 6º da Resolução TSE 23.604/2019, que cumpre transcrever:
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das
receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:
(...)
§ 6º As instituições financeiras que mantiverem conta bancária de partido político devem fornecer mensalmente à Justiça Eleitoral os extratos
eletrônicos do movimento financeiro para fins de instrução dos processos de prestação de contas, até o décimo quinto dia do mês seguinte
àquele a que se referem.
§ 7º Os extratos eletrônicos devem ser padronizados e fornecidos conforme normas específicas do BCB e devem compreender o registro de
toda a movimentação financeira com identificação da contraparte. (grifo nosso)
(...)
Isso posto, com fundamento no § 8º do art. 36, da resolução supracitada, DETERMINO que seja oficiada a agência do Sistema de Crédito
Cooperativo -SICREDI de Santo Augusto-RS, para que, no prazo de 30 dias, complemente os dados constantes nos extratos bancários da
conta do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Santo Augusto-RS (Ag 0361 - CC 48802-0), informando a fonte doadora, com identificação
do CPF e nome do doador, de cada uma das doações recebidas nesta conta bancária nos anos de 2017 e 2018.
Por fim, cabe frisar que, conforme previsto no art 9º da mesma resolução, o não atendimento das diligências determinadas por este juízo pode
sujeitar o infrator à sanção prevista no art. 347 do Código Eleitoral.
Diligências legais.
Santo Augusto, 07 de fevereiro de 2020
PAULA YOSHINO VALERIO
Juíza Eleitoral da 107ª ZE
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111ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 01/2020 - 111ª ZE/RS
Classe: PET
Processo N.: 0600014.35.2019.6.21.0111
Partido(s) : Partido Liberal (antigo Partido República) – Porto Alegre
ADV.: Rodrigo Carvalhos Neves /OAB-RS 72.085
Vistos…
Secundando a promoção retro do ilustrado representante do MP, na pessoa da Dr. Luiz Eduardo Ribeiro de Menezes, ACOLHO-A, em termos,
aos efeitos de DECLARAR REGULARIZADAS as contas do Partido Liberal (antigo Partido da República), órgão municipal de Porto Alegre,
referentes ao exercício de 2014, ante a inexistência de movimentação de recursos do partido no referido período.
INTIMAR.
Em 16/01/2020.
Dr. Roberto Arriada Lorea,
Juiz da 111ª Zona Eleitoral.

113ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 003/2020
A Excelentíssima Senhora Doutora Rute dos Santos Rossato, M.M. Juíza Eleitoral da 113ª Zona, Circunscrição do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Padre Cacique, n.º 96, em
Porto Alegre/RS, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, lista e formulários de apoiamento do PARTIDO POLÍTICO
EM FORMAÇÃO ALIANÇA PELO BRASIL - ALIANÇA, nos termos do artigo 15 da Resolução TSE n. 23.571/2018.
OBJETO: Publicidade de 02 (duas) listas, referentes aos Lotes de Apoiamento a Partidos em Formação ns. RS01130000002 (ID 390441) e
RS01130000003 (ID 390445), juntados ao processo PJe n. 0600004-48.2020.6.21.0113, que tramita perante este Cartório Eleitoral, do Partido
Político em formação Aliança pelo Brasil - Aliança.
PRAZO: 5 (cinco) dias contados da publicação para impugnação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2020.
Eu, André Luiz S. Ramos Filho, Chefe de Cartório Substituto da 113ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
RUTE DOS SANTOS ROSSATO,
Juíza Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 004/2019
A Excelentíssima Senhora Doutora Rute dos Santos Rossato, M.M. Juíza Eleitoral da 113ª Zona, Circunscrição do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que foi recebido, nesta Zona Eleitoral, por meio do Sistema PJe – 1ª instância, o
Requerimento de Regularização de prestação de contas de campanha do órgão partidário municipal do PODEMOS (antigo PTN), referente às
Eleições 2016, cabendo a qualquer candidato, partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público, no prazo de 03 (três) dias,
contados da publicação deste Edital, IMPUGNAR, em petição fundamentada, a presente apresentação de contas, nos termos do art. 51 da
Resolução 23.463/2015.
Eu, André Luiz S. Ramos FIlho, Chefe de Cartório Substituto da 113ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2020.
RUTE DOS SANTOS ROSSATO,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 013/2020 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 390-69.2016.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - VEREADOR - PROS - ELEIÇÕES 2016
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
CANDIDATO(S) : WAMBERT GOMES DI LORENZO (ADV(S) RODRIGO CARVALHO NEVES-OAB 72085)
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Vistos.
Efetuei, nesta data, a penhora do veículo indicado pela A.G.U, via sistema RENAJUD.
O comprovante de inclusão da restrição judicial serve como termo de penhora.
Intime-se o candidato na forma do art. 841 do CPC.
Intime-se também a A.G.U. para que se manifeste sobre o prosseguimento, em especial sobre a manutenção do interesse na penhora do
automóvel, apresentando registro atualizado do bem, a fim de possibilitar a análise de eventuais constrições existentes.
Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2020
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RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 014/2020 - 113 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 198-05.2017.6.21.0113
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUÍZA ELEITORAL: RUTE DOS SANTOS ROSSATO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DE PORTO ALEGRE/RS (ADV(S) LEONARDO MACHADO
FONTOURA-OAB 31399 E MAGDA GUIMARÃES DE PINHO SALENGUE-OAB 23261)
RESPONSÁVEL(S) : REGINALDO DA LUZ PUJOL E JORGE ARMANDO DE OLIVEIRA FRAGA (ADV(S) LEONARDO MACHADO
FONTOURA-OAB 31399)
Vistos.
Transcorrido o prazo para cadastramento dos representantes legais nomeados no sistema PJe 1ª instância, intimem-se as partes para que
verifiquem a conformidade da digitalização dos autos 0600002-40.2020.6.21.0158, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o art. 12 da
Portaria TRE/RS P-CRE n. 3/2019.
Publique-se nota de expediente.
Diligências legais.
Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2020
RUTE DOS SANTOS ROSSATO
Juíza Eleitoral da 113ª ZE

121ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N. 001/2020 - 121ª ZE/RS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Ralph Moraes Langanke, Juiz Eleitoral da 121ª Zona, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos
nº 0228202, aprovada pela Comissão Permanente de Avaliação Documental, conforme documento SEI nº 0228717, faz saber, a quem possa
interessar, que, transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande
do Sul, se não houver oposição, a 121ª Zona Eleitoral de Ibirubá/RS eliminará os documentos constantes da referida listagem por meio de
trituração.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo,
mediante petição, com a respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação
Documental.
Eu, Rosana da Silva e Silva, Chefe de Cartório do(a) 121ª Zona Eleitoral - Ibirubá, preparei e conferi.
Ibirubá, 10 de fevereiro de 2020.
Ralph Moraes Langanke,
Juiz Eleitoral da 121ª ZE.

134ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL N. 003/2020 - 134ª ZONA ELEITORAL
A Doutora ANNIE KIER HERYNKOPF, Juíza Eleitoral da 134ª Zona de Canoas-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Guilherme Schell, 6080,
em Canoas, INTIMA a Srª. CHAIANE GARCIA DE VARGAS.
OBJETO: Intimar a Tesoureira do Partido AVANTE, acima citada, para que tome ciência sobre as informações juntadas à PC n. 7910.2019.6.21.0134, conforme Art. 767, V, da CNJE, onde prevê a abertura de vista aos interessados, para se manifestar sobre as informações
e documentos apresentados nos autos, no prazo de 03 (três) dias.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, DEJERS, pelo prazo de 15 dias.
Canoas-RS, 04 de fevereiro de 2020.
Eu, Elisângela Duarte da Silveira, Chefe de Cartório da 134ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANNIE KIER HERYNKOPF,
Juíza Eleitoral da 134ª Z.E.

146ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 001/2020 - 146 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-83.2019.6.21.0146
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Novo Xingu
JUIZ ELEITORAL: DAVID REISE GASPARONI
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PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) EDERVAL OSMAR LAUER-OAB 83008)
RESPONSÁVEL(S) : EDERVAL OSMAR LAUER E LUANA FÁTIMA DELARMELIN (ADV(S) EDERVAL OSMAR LAUER-OAB 83008)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Processo de Prestação de Contas Partidárias Anuais do exercício de 2018, apresentadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES
– PT, do município de Novo Xingu/RS, conforme art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017.
As contas foram apresentadas no dia 22 de maio de 2019, em caráter intempestivo.
Após, foi publicado edital (fl. 188) e decorreu o prazo legal sem manifestação.
Em consulta ao sistema SPCA, verificou-se que a Caixa Econômica Federal, instituição financeira detentora da conta bancária do partido, não
enviou os extratos bancários do partido ao sistema, conforme determina a Resolução TSE 23.546/2017. A agência da Caixa Econômica
Federal de Constantina/RS foi oficiada para fornecer os extratos com a identificação da origem dos recursos. No dia 21/01/2020, o gerente da
instituição, da agência de Constantina/RS, entregou ao cartório eleitoral os extratos solicitados(fl. 205 a 215).
Após análise, foi expedido o Exame da prestação de Contas (fl. 216/217), o qual não encontrou falhas.
Na sequência, o órgão técnico emitiu Parecer Conclusivo (fl. 218/218v), entendendo pela regularidade e aprovação das contas com ressalvas,
haja vista não ter sido observada a existência de impropriedades e irregularidades, mas as contas terem sido entregues intempestivamente.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 220/220v) na mesma direção, opinando pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o breve relato.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de apreciar contas anuais oferecidas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, do município de Novo Xingu/RS, referentes ao
exercício 2018.
Registre-se que a prestação de contas apresentada pela agremiação partidária foi instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE
23.546/2017, inclusive instrumento de mandato para constituição de advogado, estando suas peças devidamente assinadas, tanto por seu
presidente quanto por seus tesoureiro e contador habilitados.
Realizada a análise técnica das contas, verificou-se não existir impropriedades ou irregularidades nas mesmas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, diante da intempestividade, acompanhando o relatório
conclusivo.
II – DISPOSITIVO
Isso posto, face a análise técnica e parecer Ministerial, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT, do município de Novo Xingu/RS, referentes ao exercício 2018, com fulcro no art. 46, inciso II, da Resolução TSE n.
23.546/2017, tendo em vista que estão em conformidade com as informações encontradas nos registros de prestação de contas e com a
legislação vigente, porém foram entregues intempestivamente.
Registre-se.
Publique-se.
Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após, com o trânsito em julgado, arquive-se.
Constantina, 11 de fevereiro de 2020
DAVID REISE GASPARONI
Juiz Eleitoral da 146ª ZE

158ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 007/2020 - 158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 34-31.2019.6.21.0158
Partido: Partido DEMOCRATAS – DEM, Diretório Municipal
ADV.: Leonardo Machado Fontoura - OAB/RS 31399
Responsáveis: Reginaldo da Luz Pujol – Presidente e Jorge Armando de Oliveira Fraga – Tesoureiro
ADV.: Leonardo Machado Fontoura - OAB/RS 31399
Prestação de Contas Partidárias – Exercício 2018
Processo: 34-31.2019.6.21.0158 Protocolo: 24.362/2019
Prestador: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
Município: Porto Alegre
Responsáveis: Reginaldo da Luz Pujol – Presidente e Jorge Armando de Oliveira Fraga – Tesoureiro
Vistos, etc.
Trata-se de processo resultante da prestação de contas do Partido Democratas - DEM, do município de Porto Alegre, referentes ao exercício
do ano de 2018.
O partido solicitou dilação do prazo para apresentação das contas partidárias, tendo sido deferida a solicitação, razão pela qual as contas
foram entregues de maneira intempestiva.
Foi publicado Edital referente à disponibilidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl. 64). Decorrido o
prazo estipulado no Edital, não houve manifestação de interessados (fl. 65).
Foi efetuada pesquisa relativa à utilização de fontes vedadas para as contribuições financeiras (fls. 68 a 75).
A unidade técnica expediu o Exame da Prestação de Contas e o Parecer Conclusivo, opinando pela regularidade e aprovação das contas (fls.
77/78 e 79/80).
Com vistas dos autos o Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas (fl. 83).
É O RELATÓRIO.
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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 da República – PR.
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 DEMOCRATAS – DEM 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, 11 de fevereiro de 2020.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 008/2020 -158ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 24-84.2019.6.21.0158
Partido: Partido Social Democrático – PSD, Diretório Municipal
ADV.: Rodrigo Carvalho Neves - OAB/RS 72085
Responsáveis: Luciano Leon – Presidente e Fábio Miguel Barrichello de Oliveira – Tesoureiro
ADV.: Rodrigo Carvalho Neves - OAB/RS 72085
Prestação de Contas Partidárias – Exercício 2018
Processo: 24-84.2019.6.21.0158 Protocolo: 16.008/2019
Prestador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Município: Porto Alegre
Responsáveis: Luciano Leon – Presidente e Fábio Miguel Barrichello de Oliveira – Tesoureiro
Vistos, etc.
Trata-se de processo resultante da prestação de contas do Partido Social Democrático - PSD, do município de Porto Alegre, referentes ao
exercício do ano de 2018.
As contas foram entregues de maneira intempestiva.
Foi publicado Edital referente à disponibilidade da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial (fl. 50). Decorrido o
prazo estipulado no Edital, não houve manifestação de interessados (fl. 51).
Foi efetuada pesquisa relativa à utilização de fontes vedadas para as contribuições financeiras (fls. 54 a 60).
Efetuado o exame preliminar, foi solicitada complementação da documentação prevista no artigo 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017, tendo
havido atendimento por parte da agremiação partidária (fls. 63 a 69).
A unidade técnica expediu o Exame da Prestação de Contas e o Parecer Conclusivo, opinando pela regularidade e aprovação das contas (fls.
72/73 e 74/75).
Com vistas dos autos o Ministério Público emitiu parecer pela aprovação das contas (fl. 78).
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 Social Democrático – PSD.
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 Social Democrático – PSD 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, 11 de fevereiro de 2020.
GLADIS DE FÁTIMA CANELLES PICCINI,
Juíza Eleitoral.

172ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 002/2020 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-72.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: MARCOS BRAGA SALGADO MARTINS
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) NEI LUIS SARMENTO-OAB 38.209)
RESPONSÁVEL(S) : JOEL ANTONIO DA SILVA GROSS E LUIZ MARIO TAROUCO DE SOUZA (ADV(S) NEI LUIS SARMENTO-OAB 38.209)
Vistos.
Entendo necessário baixar o feito em diligência.
Uma das impropriedades apontadas no parecer para diligência de fls. 267/268 e no parecer conclusivo de fls. 282/289 foi a situação dos
documentos apresentados às fls. 67/186 não indicarem o CPF dos doadores.
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Porém, intimados posteriormente para produção de provas, o partido trouxe novos documentos às fls. 336/464, justamente para sanar a
impropriedade suprarreferida.
Solicitada nova análise, sobreveio a manifestação às fls. 469/470, referindo que os documentos juntados às fls. 336/464 tratavam-se de títulos
gerados, o que não proporcionaria "a identificação de quais títulos foram pagos (liquidados), nem em que data foram pagos ou creditados".
Todavia deve ser ponderado que os documentos apresentados às fls. 67/186 consistiam na listagem bancária dos títulos efetivamente
liquidados, constando o valor do pagamento e a data da sua realização; todavia careciam da indicação do CPF. Justamente para sanar isso
que foram juntados os documentos bancários de fls. 336/464, pois nesses constam o CPF dos sacados, em que pese tratar-se de lista de
títulos gerados, não necessariamente liquidados. Dessa forma, deve-se conjugar as duas listagens para se obter os títulos liquidados e o CPF
dos doadores. Para tanto, basta pegar a listagem de fls. 67/186 e verificar o título correspondente na listagem de fls. 336/464. Por exemplo, à
fl. 70 constam os títulos liquidados com vencimento em 05/01/2018, enquanto às fls. 336/344 constam os títulos emitidos com vencimento em
05/01/2018. Assim, na lista de fl. 70 consta como primeiro doador a pessoa de Pablo Roberto da Silva Bauer, sendo que na fl. 336 consta que
o CPF desse é 021.423.480-42.
Portanto, ainda que a forma apresentada não tenha sido a mais correta, aparentemente está satisfeito o requisito de apresentação do CPF do
doador.
Contudo, verifica-se que o Partido não juntou a integralidade da documentação necessária. Na listagem de fls. 67/186 constam títulos
liquidados com vencimento a partir do dia 02/01/2018 até 28/12/2018, enquanto que na listagem de fls. 336/464 estão os títulos emitidos com
vencimento a partir de 05/01/2018 até 04/12/2018, pelo que ficaram pendentes os dados dos títulos emitidos com vencimento dos dias 02 a
04/01/2018 e de 05 a 28/12/2018.
Isso posto, determino a intimação do órgão partidário para que, no prazo derradeiro de dez dias, traga aos autos a documentação
faltante acima apontada.
Juntada a documentação ou decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao analista para verificação das contas observando o suprarreferido e
eventual nova documentação trazida.
Após, dê-se vista ao Ministério Público para parecer e voltem conclusos para sentença.
Novo Hamburgo, 06 de fevereiro de 2020
MARCOS BRAGA SALGADO MARTINS
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 003/2020 - 172 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-86.2019.6.21.0172
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Novo Hamburgo
JUIZ ELEITORAL: MARCOS BRAGA SALGADO MARTINS
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA - PP/ NH (ADV(S) SIMONE FONTANA DO AMARAL-OAB 69.749)
RESPONSÁVEL(S) : IVAN CARLOS DA SILVA E JOÃO CARLOS RAUBER (ADV(S) SIMONE FONTANA DO AMARAL-OAB 69.749)
Vistos.
Entendo pertinente baixar o feito em diligência.
No parecer para diligências de fls. 80/81 e no parecer conclusivo de fls. 94/100 foram apuradas três irregularidades. Intimado para sanar essas,
o órgão partidário quedou silente.
Ocorre que, em suas alegações finais, o partido reconheceu as irregularidades e tentou saná-las. Dessa forma, relativamente à irregularidade
apontada no demonstrativo de obrigações a pagar, o partido refez o documento, agora inserindo as obrigações dos exercícios anteriores
pendentes, que haviam sido omitidas no documento inicialmente apresentado. Também houve a retificação do balanço patrimonial, em razão
da inconsistência anterior entre os valores do passivo e do ativo com o déficit do exercício. Ainda, foi juntada documentação para tentar aclarar
sobre as doações recebidas por meio de "vaquinha virtual".
Ocorre que, em relação aos documentos juntados sobre as doações, entendo necessária a sua complementação. Veja-se que consta
documento esclarecendo que a Plataforma Doação Legal utilizou-se como gateway de pagamento da empresa Vakinha Negócios Virtuais
Ltda., bem como outro documento qualificando individualmente os doadores originais. Ocorre que tais documentos são praticamente apócrifos,
uma vez que apenas detém um cabeçalho da empresa Doação Legal, porém não contém qualquer assinatura de um representante dessa ou
qualquer outro meio de verificar a sua autenticidade e veracidade.
Dessa forma, determino a intimação do órgão partidário para que, no prazo derradeiro de dez dias, junte aos autos documentação que permita
inferir a autenticidade e veracidade das informações relativas às doações recebidas.
Juntada a documentação ou decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao analista para verificação das retificações feitas pelo partido.
Após, dê-se vista ao Ministério Público para parecer e voltem conclusos para sentença.
Novo Hamburgo, 05 de fevereiro de 2020
MARCOS BRAGA SALGADO MARTINS
Juiz Eleitoral da 172ª ZE
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