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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Acórdãos
PROCESSO 0600477-19.2019.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600477-19.2019.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELEONIR JOSE PELICIOLI DEPUTADO ESTADUAL, ELEONIR JOSE PELICIOLI
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA ROBERTA BASSO - RS081495
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
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PROCESSO 0602318-83.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602318-83.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: ANDRE LUIZ PLANELLA VILLARINHO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SORAIA MUHA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL, SORAIA MUHA MARTINS
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIANA STEINMETZ - RS91425, MILTON CAVA CORREA - RS33654, MARILUZ COSTA - RS103396
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS RELATIVOS ÀS
ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.553/17.
APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas, nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0602694-69.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602694-69.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHALER
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUCIANO VICTORINO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, LUCIANO VICTORINO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN VARGAS FIGUEIREDO - RS099590
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS
RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2018. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. REGULARIDADE. ART. 77, INC. I, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.553/17. APROVAÇÃO.
Parecer conclusivo do órgão técnico e manifestação ministerial pela aprovação das contas. Arrecadação e aplicação de recursos financeiros
em conformidade com a legislação de regência. Regularidade. Aprovada a prestação de contas com base no art. 77, inc. I, da Resolução TSE
n. 23.553/17.
Aprovação.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas nos termos do voto do relator.
PROCESSO 0603034-13.2018.6.21.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603034-13.2018.6.21.0000 - Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALEXANDRE APPEL DA SILVA DEPUTADO FEDERAL, ALEXANDRE APPEL DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CARVALHO NEVES - RS072085
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE. ELEIÇÕES 2018. DOAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS
POR MEIO DE DEPÓSITO EM ESPÉCIE. IRREGULARIDADE A QUAL REPRESENTA 8,5% DO TOTAL ARRECADADO. PORCENTAGEM
ÍNFIMA. APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
1. Recebimento de depósitos em espécie na conta bancária de campanha, sem que tenha sido observado o previsto no art. 22, inc. I, §1º, da
Resolução TSE n. 23.553/17, o qual dispõe que as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário. A Resolução equipara doações sucessivas realizadas
por um mesmo doador em um mesmo dia a uma única doação. A ausência de comprovação segura do doador caracteriza o recurso como de
origem não identificada, cujo valor correspondente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 22, § 3º, e 34, caput, da
Resolução TSE n. 23.553/17.
2. Falha que representa somente 8,5% do total das receitas arrecadadas em campanha. Aplicação dos postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
DECISÃO: Por unanimidade, aprovaram as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.

Pautas
PAUTA N. 121/2019
Faço público, para ciência dos interessados, que na sessão da data abaixo relacionada serão julgados também os seguintes processos:
Sessão de 17.09.2019 (terça-feira, às 17:00 horas):
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 1)Proc. Classe RE N. 1640 - Recurso Eleitoral - Prestação de Contas - de Exercício
Financeiro - de Partido Político - Desaprovação / Rejeição das Contas - Exercício 2016. Procedência: Gramado. Recorrente(s): Progressistas PP de Gramado, Jaime Schaumlöffel e Irineu Sartori (Adv(s) Bruno Irion Coletto-OAB OAB/RS 79.274, Caetano Cuervo Lo Pumo-OAB
OAB/RS 51.723, Everson Alves dos Santos-OAB OAB/RS 104.318 e Francisco Tiago Duarte Stockinger-OAB OAB/RS 48.799). Recorrido(s):
Justiça Eleitoral.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 2)Proc. Classe RE N. 53341 - Recurso Eleitoral - Execução de Julgado. Procedência:
Soledade. Recorrente(s): União - Advocacia-Geral da União. Recorrido(s): Marilice da Silva.
Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler 3)Proc. Classe Ag/REsp N. 3582 - Requerimento - Execução de Julgado - Execução - de
Multa Eleitoral - Pedido de Concessão de Liminar. Procedência: D/C. Agravante(s): Alceu Barbosa Velho (Adv(s) Airton Barbosa de AlmeidaOAB OAB/RS 43.798, Alceu Barbosa Velho-OAB OAB/RS 15.596, Gustavo Chiarani-OAB OAB/RS 44.750 e Marina Demoliner Barbosa-OAB
OAB/RS 110.129). Agravado(s): União - Advocacia-Geral da União.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, aos 10.09.2019. (a) Vital Cappellari Corrent - Diretor-Geral
Substituto
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Despachos
PROCESSO CLASSE RVE: N. 7-45.2019.6.21.0062 PROTOCOLO: 62302019
RELATOR(A): ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO
MUNICÍPIO: ESTRELA
ESPÉCIE: Revisão do Eleitorado
Vistos.
Dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Após, retornem conclusos.
Diligências legais.
Em 09 de setembro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.
PROCESSO CLASSE RVE: N. 4-19.2019.6.21.0021 PROTOCOLO: 62302019
RELATOR(A): ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO
MUNICÍPIO: ESTRELA
ESPÉCIE: Revisão do Eleitorado
Vistos.
Dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
Após, retornem conclusos.
Diligências legais.
Em 09 de setembro de 2019.
Des. André Luiz Planella Villarinho,
Relator.

Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE-RS P N. 223, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Altera a forma de comunicação de atos judiciais praticados no sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, na Justiça Eleitoral do Rio Grande do
Sul, atualiza práticas cartorárias e dá outras providências.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO as diretrizes insertas na Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ n. 185, de 18 de dezembro de 2013, que institui o sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, como
sistema informatizado de processo judicial no âmbito do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a Resolução TSE n. 23.417, de 11 de dezembro de 2014, que regulamenta a utilização do Processo Judicial Eletrônico PJe, como sistema informatizado de processos judiciais e administrativos no âmbito da Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO a entrada em vigor da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil;
CONSIDERANDO a Resolução TRE-RS n. 273, de 29 de março de 2016, que regulamenta o uso do sistema do PJe no âmbito do TRE-RS,
autorizando a Presidência do Tribunal a expedir normas complementares e regulamentares;
CONSIDERANDO a Portaria TSE n. 344, de 08 de maio de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do sistema do PJe para a
propositura e a tramitação de ações de competência das Zonas Eleitorais;
CONSIDERANDO a necessidade de racionalização da utilização dos recursos orçamentários pelos órgãos da Justiça Eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º. A contar da implantação do sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe nas Zonas Eleitorais, as intimações e notificações em
processos novos que tramitarem em meio digital e naqueles que venham a ser digitalizados, direcionadas às partes com representação por
advogado, Defensor Público, ao Ministério Público e à União, serão realizadas diretamente no sistema, dispensada a publicação do ato no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral ou a expedição de mandado.
§ 1º Não se aplica a regra prevista no caput às citações e atos direcionados à parte sem representante processual, às intimações realizadas
em audiência ou em secretaria e aquelas realizadas em mural eletrônico e relativas ao período eleitoral, cabendo à Secretaria do Tribunal ou
ao Cartório Eleitoral realizar o seu registro no PJe.
§ 2º A obrigatoriedade prevista no caput será aplicada nas Zonas Eleitorais a partir da data de implantação do PJe, conforme cronograma
constante na Portaria TSE n. 344/2019.
§ 3º Nos processos originários e nos recursos direcionados ao Tribunal em tramitação em meio digital e naqueles que venham a ser
digitalizados aplicar-se-á a regra prevista no caput nas comunicações processuais relativas às decisões e acórdãos proferidos a partir de 45
(quarenta e cinco) dias da publicação da presente portaria.
Art. 2º. Considerar-se-á realizada a intimação e notificação pelo sistema no dia em que o destinatário efetivar a ciência eletrônica ao ato de
comunicação, certificando-se automaticamente nos autos a sua realização e passando-se, daí, a correr o prazo para manifestação.
Parágrafo único. A ciência referida no caput deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da comunicação, sob
pena de o sistema realizar a ciência automaticamente na data do término desse prazo.
Art. 3º. As citações, as comunicações para partes sem representação processual ou quando determinado pela autoridade judicial serão
praticados mediante a expedição de carta, ofício, mandado ou edital, em que constará o número único do processo para consulta ao inteiro
teor dos autos.
Parágrafo único. Os mandados e cartas serão acompanhados de cópia impressa dos documentos necessários ao cumprimento do ato.
Art. 4º. Cumprido a carta ou mandado, o servidor da Secretaria do Tribunal ou do Cartório Eleitoral lavrará certidão diretamente nos próprios
autos eletrônicos, podendo juntar, quando for o caso, arquivos digitais pertinentes à diligência.
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Parágrafo único. A inserção da certidão no sistema será considerada juntada do mandado, para todos os efeitos legais, passando a decorrer
os respectivos prazos para manifestação.
Art. 5º. Nos processos administrativos e naqueles de classes processuais atinentes à Corregedoria, nos quais é dispensada a constituição de
procurador pela parte, será admitida a comunicação por meio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Parágrafo único. Quando a publicação no mural do Cartório estiver prevista em normativo diverso, não há necessidade de realizá-la no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, bastando sua certificação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente àquelas contidas na Resolução TRE-RS n. 273/2016, ad referendum do
Tribunal.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Instrução Normativa
INSTRUÇÃO NORMATIVA TRE-RS P N. 60/2019
FIXA AS DIRETRIZES, ESTABELECE PRINCÍPIOS E AÇÕES RELATIVAS À ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE COMBATE AO ASSÉDIO
MORAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o princípio da dignidade da pessoa humana; do valor social do trabalho; a promoção do bem-estar de todos; o direito à
saúde; a redução dos riscos inerentes ao trabalho; e os princípios da administração pública; elencados nos artigos 1º, inc. III e IV; 3º, inciso IV;
6º; 7º, inc. XXII; 37 e 39, § 3º, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO os deveres do servidor público de moralidade, de urbanidade e de representação contra ilegalidade, previstos no art. 116,
incisos IX, XI e XII, da Lei 8.112/90;
CONSIDERANDO os artigos 2º, 5º, inciso III, 6º, incisos II e V, da Resolução TRE-RS n. 246, de 13 de fevereiro de 2014, que instituiu o
Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul;
CONSIDERANDO os valores institucionais de ética, respeito humano e transparência;
CONSIDERANDO que o assédio moral ocasiona desordens emocionais e psicológicas e interfere negativamente na qualidade de vida e na
organização do trabalho;
CONSIDERANDO que o enfrentamento ao assédio moral no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul visa garantir um
ambiente de trabalho saudável e uma cultura institucional fundada no respeito mútuo, com impacto direto em uma gestão de excelência;
CONSIDERANDO a necessidade de se implementar mecanismos que proporcionem o fortalecimento dos vínculos sociais e profissionais entre
as pessoas no meio ambiente de trabalho, com soluções pacificadoras dos problemas nele verificados,
RESOLVE:
Art. 1.º A presente instrução normativa tem por objeto a regulamentação da estrutura, atuação e procedimentos da Comissão de Combate ao
Assédio Moral (CCAM), entre outras providências.
Art. 2.º Para fins desta instrução normativa, considera-se:
I – Assédio Moral: processo contínuo, caracterizado pela repetição de atos hostis que afetem a dignidade das pessoas a eles expostas;
II – Pesquisa: conjunto de atividades desenvolvidas pela CCAM com o propósito de esclarecer e auxiliar na recomposição do ambiente de
trabalho.
Art. 3.º A Comissão de Combate ao Assédio Moral terá caráter multidisciplinar e será integrada por 5 (cinco) servidores estáveis com, no
mínimo, 10 (dez) anos de efetivo exercício no Tribunal, designados por portaria expedida pelo Presidente.
§ 1.º Os mandatos serão de 3 (três) anos, permitida uma recondução e, após a publicação deste instrumento, serão renovados a cada ano,
sucessivamente, da seguinte forma:
I – 2 (dois) membros no primeiro ano;
II – 2 (dois) membros no segundo ano;
III – 1 (um) membro no terceiro ano.
§ 2.º O integrante da Comissão deverá declarar seu impedimento ou suspeição nas situações que possam afetar o desempenho de suas
funções com independência e imparcialidade.
§ 3.º Os membros da Comissão não poderão ser designados para compor Comissão de Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, em
razão do exercício do mandato ou dos fatos apurados no período de sua investidura.
§ 4.º Será oportunizada qualificação e formação no assunto aos membros durante o exercício, através da participação em cursos, seminários e
atividades assemelhadas.
Art. 4.º São atribuições da Comissão de Combate ao Assédio Moral:
I - propor a realização de eventos e campanhas de comunicação e conscientização a respeito do tema e outras ações preventivas;
II - colaborar com o monitoramento das atividades institucionais, de modo a prevenir a degradação do ambiente de trabalho; e,
III - atuar diretamente em locais de trabalho, quando demandada.
Art. 5.º A atuação da Comissão de Combate ao Assédio Moral deverá nortear-se pela observância dos seguintes princípios:
I – confidencialidade, assegurando o sigilo de todas as informações que receber e de todas as comunicações estabelecidas ao longo de seu
trabalho;
II – acessibilidade, colocando-se ao alcance de todos os servidores da Justiça Eleitoral do RS;
III - dignidade, tratando todas as pessoas contatadas de forma equânime, com respeito e imparcialidade;
IV - proteção, buscando garantir a integridade física e psíquica de todas as pessoas que contatar;
V - independência, resguardada autonomia e não interferência quanto à sua atuação, devendo informar à Administração quanto ao andamento
de seus trabalhos, sem desrespeito ao previsto no inciso I;
VI - imunidade, assegurando-se que não haverá represálias de nenhum tipo aos noticiantes, testemunhas ou participantes;
VII - não-litigiosidade, mantendo durante sua atuação o mesmo tratamento entre todas as pessoas, de modo a assegurar o caráter de
pesquisa, voltado à saúde no trabalho.
Parágrafo único. Em cumprimento ao disposto no inciso I, preservar-se-á o anonimato dos envolvidos, observando-se:
a) o dever de manutenção do sigilo por todos aqueles, inclusive autoridades, que tiverem, de qualquer forma, contato com o conteúdo da
notícia, informações atinentes aos casos submetidos à Comissão, comunicações estabelecidas com os membros da Comissão, bem como
pareceres expedidos;
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b) o uso restrito e exclusivo pela Comissão dos documentos e instrumentos que possam identificar os participantes da pesquisa;
c) a disponibilização de e-mail específico para as comunicações, dúvidas e encaminhamento de notícias, cuja responsabilidade será
compartilhada pelo conjunto dos membros da comissão, vedado o acesso a terceiros.
Art. 6.º Os psicólogos do TRE-RS atuarão como consultores da Comissão de Combate ao Assédio Moral, observado o sigilo das informações.
Art. 7.º A Comissão de Combate ao Assédio Moral manterá página na Intranet contendo informações acerca da temática e disponibilizando a
metodologia aplicada aos trabalhos.
Art. 8.º Poderá ser encaminhada notícia de assédio por qualquer pessoa que se sinta alvo de assédio ou que tenha conhecimento de fatos que
possam caracterizar assédio.
§ 1.º A Comissão atenderá a todos os interessados, prestando esclarecimentos prévios, bem como orientações preventivas, abstendo-se de
direcionamentos.
§ 2.º A notícia será encaminhada preferencialmente através do endereço eletrônico institucional, facultada ao noticiante a opção por outra
forma, inclusive verbal, a qual será reduzida a termo pelos membros da Comissão, resguardando-se o sigilo de seu conteúdo.
§ 3.º O conteúdo da notícia não terá presunção de veracidade e terá a função tão somente de mobilizar a atuação da Comissão, que construirá
uma compreensão própria e contextualizada dos acontecimentos, a partir de pesquisa centrada no local de trabalho como um todo, com foco
no contexto, no clima organizacional e na qualidade de vida no trabalho.
§ 4.º A Comissão deliberará sobre a validade da notícia para fins de pesquisa a partir da presença ou não de indícios de atos consistentes com
a hipótese de ocorrência de assédio moral.
§ 5.º Eventual presença, no conteúdo da notícia, de pessoas apontadas como alvo ou agente de assédio não implica na formação de polos,
uma vez afastada a presunção de veracidade e garantida isonomia no tratamento a todas as pessoas lotadas no local de trabalho objeto da
pesquisa.
§ 6.º Ainda que consideradas inválidas como notícia para fins de prosseguimento da pesquisa sobre o local de trabalho, as comunicações
estabelecidas com a Comissão deverão receber as devidas orientações e encaminhamentos, tendo em vista o caráter também preventivo de
sua atuação.
§ 7.º O recebimento de notícia de assédio deverá ser seguido de definição sobre os modos e estratégias de atuação, a fim de resguardar a
segurança do noticiante.
Art. 9.º Uma vez acolhida a notícia, será criado Processo Eletrônico de caráter sigiloso, no qual serão registradas tão somente as etapas de
trabalho da Comissão.
§ 1.º Considerados iniciados os trabalhos, a Comissão contatará o Gestor da Unidade para ciência e estabelecimento, de forma negociada, de
cronograma e estratégias de atuação, e realizará reunião aberta a todos os servidores lotados no local objeto da notícia para apresentação da
metodologia e informações pertinentes.
§ 2.º Deverá ser oferecido espaço de escuta e aplicação de instrumentos de pesquisa a todas as pessoas que integram o local de trabalho, em
igualdade de condições, conduzido, presencialmente, por, no mínimo, 02 (dois) integrantes da Comissão, assegurada a voluntariedade e
confidencialidade da participação, bem como a possibilidade de atendimento em local e horário diversos dos de trabalho, quando viável e se o
participante assim solicitar.
§ 3.º Nas entrevistas individuais não será feita referência ao conteúdo da notícia, assim como a fatos relatados em outras entrevistas.
§ 4.º Além dos servidores lotados no local sob pesquisa, poderão, a critério da Comissão, ser ouvidas também pessoas indicadas na notícia,
sugeridas pelos participantes ou anteriormente lotadas no mesmo local, entre outras.
§ 5.º É direito de todo entrevistado ter respeitado o sigilo das informações prestadas, ficando os membros da Comissão responsáveis pela
guarda, manutenção e tratamento dessas informações.
§ 6.º Não serão atendidos pedidos de acesso às informações prestadas pelos entrevistados, a fim de preservar o sigilo dos dados e o conteúdo
das apurações pela Comissão.
§ 7.º A pesquisa compreenderá também análise da literatura especializada, acesso a documentos pertinentes e a informações solicitadas à
Administração, como históricos de lotação e estatísticas de afastamentos.
§ 8.º A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, para a conclusão dos trabalhos, contado a
partir da reunião mencionada no § 1.º, podendo ser sobrestado no período eleitoral, a critério do Presidente.
Art. 10. Após a conclusão da pesquisa, será emitido parecer, a ser submetido à consideração do Presidente, com a indicação de
disponibilização do documento ao noticiante, ao servidor eventualmente apontado como agente de assédio e a todos os servidores que
participaram da pesquisa.
§ 1.º O parecer consistirá em documento no qual a Comissão, de forma fundamentada, apresentará seu entendimento acerca da presença ou
não de elementos caracterizadores de assédio moral no local de trabalho, apontando, na primeira hipótese, o nome que emergiu como agente
a partir da pesquisa, e recomendações sobre possíveis soluções para resolução da situação.
§ 2.º A título de recomendação, a Comissão poderá sugerir ações nos níveis pessoal, local e institucional.
§ 3.º Caso solicitado, a Comissão estará disponível para realizar reunião devolutiva ou de esclarecimentos sobre o parecer.
§ 4.º O parecer poderá ser disponibilizado, a critério do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, para fins de
estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir.
Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Alegre, 09 de setembro de 2019.
Desembargadora MARILENE BONZANINI,
Presidente.

Atos da Secretaria
Despachos
PROCESSO 0602524-97.2018.6.21.0000
INTIMAÇÃO
PROCESSO: 0602524-97.2018.6.21.0000 PROCEDÊNCIA: Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL RELATOR: ROBERTO CARVALHO
FRAGA PARTES:REQUERENTE: PARTIDO NOVO - NOVO, GUILHERME NARDINO ENCK, BERNARDO HENRIQUE GAZZONI DEGRAZIA
HOWES
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Advogados do(a) REQUERENTE: THIAGO ESTEVES BARBOSA - DF49955, FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF31442, MARILDA DE
PAULA SILVEIRA - MG90211, BARBARA MENDES LOBO AMARAL - DF21375, RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF52820
Ilustríssimo(a) Senhor(a):
REQUERENTE: PARTIDO NOVO - NOVO, GUILHERME NARDINO ENCK, BERNARDO HENRIQUE GAZZONI DEGRAZIA HOWES
Fica INTIMADA a parte requerente para se manifestar, apresentando documentos/esclarecimentos de comprovação quanto às
falhas, impropriedades ou irregularidades relatadas no exame de prestação de contas de ID 4089433, sob pena de preclusão, conforme
disciplina o art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Prazo: 03 (três) dias.
A MANIFESTAÇÃO deverá ser apresentada exclusivamente, por advogado regularmente constituído, mediante utilização do Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe), disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (www.tre-rs.jus.br).
Atenciosamente,
Porto Alegre, 9 de setembro de 2019.
TASSIANA ALCOFORADO DINIZ SKRSYPCSAK, Seção de Cumprimento e Comunicações Processuais - SCCOP, Coordenadoria de
Registros e Informações Processuais e Partidárias - CORIP.

ZONAS ELEITORAIS

10ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 42/2019 - 010ª ZE/RS
PRAZO: 20 dias
O Doutor AFONÇO CARLOS BIERHALS, Juiz Eleitoral da 010ª Zona de Cachoeira do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua XV de Novembro, n. 563,
Centro, em Cachoeira do Sul/RS, intimada a Mesária ANDREIA RODRIGUES GARCIA da decisão proferida nos autos do processo CMR n. 367.2019.6.21.0010.
PRAZO: 30 (trinta) dias para pagamento da multa arbitrada na decisão de fl. 07 dos autos ou 03 (três) dias para, querendo, apresentar recurso
da decisão proferida, a contar do término do prazo de publicação do edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o(a) Senhor(a) Juiz(a) Eleitoral mandou publicar o presente Edital no
DEJERS.
Cachoeira do Sul-RS, 05 de setembro de 2019.
Eu, Leandro Martins Moraes, Chefe de Cartório da 010ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
AFONÇO CARLOS BIERHALS,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 201/2019 - 10 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 628-09.2016.6.21.0010
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeira do Sul
JUIZ ELEITORAL: AFONÇO CARLOS BIERHALS
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
RESPONSÁVEL(S) : TELDA DA SILVA ASSIS E CILON DOS SANTOS NASCIMENTO (ADV(S) GLAUBER SANTOS SILVA-OAB 91747)
Vistos.
Desarquivados os autos e realizada a juntada do Protocolo n. 33.513/2019 de fls. 127-130, constando a petição de cumprimento de
sentença de fls. 128-129, apresentada pela Advocacia-Geral da União, conforme previsto no art. 14 da Resolução nº 298/2017/TRE-RS, com a
juntada de demonstrativo atualizado do valor a ser executado, à fl. 130-130v.
O órgão da União alegou ter tentado a notificação extrajudicial do partido, sem êxito.
Requereu, ademais, a inscrição do devedor no CADIN.
Pois bem, determino:
1. A intimação do executado (PT de Cachoeira do Sul) para pagamento do montante devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
acréscimo de multa e de honorários advocatícios, de 10% cada um, conforme §1º do art. 523 do CPC, observada a forma de pagamento por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), com a adoção dos dados informados pela União, à fl. 128-129, com as atualizações dos
valores constantes no demonstrativo de fls. 130-130v; e
2. a imediata inscrição do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), haja vista que
já decorridos 75 dias da intimação da agremiação partidária para pagamento do valor a ser executado, conforme previsão constante do art. 2º,
§2º, da Lei n. 10522/02, cujo teor condiciona a inscrição do devedor no CADIN à observância do lapso temporal de 75 (setenta e cinco) dias
após a comunicação acerca do débito.
Intime-se o requerido para pagamento, item 1., na pessoa do procurador constituído nos autos, conforme art. 513, §2º, I, NCPC, não sendo
necessária a intimação pessoal da parte, posto que o feito transitou em julgado a menos de 01 ano (06/02/2019).
Ato contínuo, ainda, em atendimento ao requerimento do órgão da União, comunique-se o setor responsável do TRE-RS acerca da inscrição
do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Dil.
Cachoeira do Sul, 09 de setembro de 2019
AFONÇO CARLOS BIERHALS
Juiz Eleitoral da 010ª ZE
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11ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 242/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 54-75.2019.6.21.0011
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS PP - PORTÃO/RS (ADV(S) BRUNA GABRIELA DE MELLO-OAB 100121)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO UEBEL CAPPARELLI DE ANDRADE, ABGELO LUIZ WINCK, GEANCARLO RAMAO, ANA GUERIN E
RODINEI LUIZ SEVERO (ADV(S) BRUNA GABRIELA DE MELLO-OAB 100121)
Vistos etc.
O partido não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, para fins do previsto na alínea a, inc. V do art. 4º
(art. 29, XXIII, da Resolução TSE n.º 23.464/15). Dessa forma, torna-se impossível dar início ao processo jurisdicional de prestação de contas.
Com isso, torno nulo os efeitos de que trata o Edital nº 035/2019 (conforme Art. 748, I da CNJE), no que diz respeito a essa agremiação, bem
como a intimação ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art 748, inciso II da CNJE,
Intime-se novamente os responsáveis para que apresentem o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, no prazo de 5
(cinco) dias , sob pena de terem suas contas julgadas não regularizadas.
Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
São Sebastião do Caí, 10 de setembro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 243/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 52-08.2019.6.21.0011
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS PP DE PORTÃO- RS (ADV(S) BRUNA GABRIELA DE MELLO-OAB 100121)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO UEBEL CAPPARELLI DE ANDRADE, ANGELO LUIZ WINCK, GEANCARLO RAMÃO, ANDREA GUERIN E
RODINEI LUIZ SEVERO (ADV(S) BRUNA GABRIELA DE MELLO-OAB 100121)
Vistos etc.
O partido não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, para fins do previsto na alínea a, inc. V do art. 4º
(art. 29, XXIII, da Resolução TSE n.º 23.546/17). Dessa forma, torna-se impossível dar início ao processo jurisdicional de prestação de contas.
Com isso, torno nulo os efeitos de que trata o Edital nº 035/2019 (conforme Art. 748, I da CNJE), no que diz respeito a essa agremiação, bem
como a intimação ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art 748, inciso II da CNJE,
Intime-se novamente os responsáveis para que apresentem o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, no prazo de 5
(cinco) dias , sob pena de terem suas contas julgadas não regularizadas.
Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
São Sebastião do Caí, 10 de setembro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 244/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-32.2019.6.21.0011
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Capela de Santana
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : SOLIDARIEDADE- SD DE CAPELA DE SANTANA- RS (ADV(S) DOMINGOS DAL MORO-OAB 28887)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE CARLOS FOLLMER E LINDOMAR FRANCISCO DA SILVA (ADV(S) DOMINGOS DAL MORO-OAB 28887)
Vistos etc.
O partido não apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício, para fins do previsto na alínea a, inc. V do art. 4º (art. 29, XXIII, da
Resolução TSE n.º 23.546/17). Dessa forma, torna-se impossível dar início ao processo jurisdicional de prestação de contas. Com isso, torno
nulo os efeitos de que trata o Edital nº 028/2019 (conforme Art. 748, I da CNJE), no que diz respeito a essa agremiação, a intimação ao
Ministério Público Eleitoral, na forma do art 748, inciso II da CNJE e os demais atos de análise das contas.
Intime-se novamente os responsáveis para que apresentem a Demonstração do Resultado do Exercício, no prazo de 5 (cinco) dias , sob pena
de terem suas contas julgadas não prestadas, conforme artigo 46, IV, “b”, I, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
São Sebastião do Caí, 09 de setembro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 245/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-62.2019.6.21.0011
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS- PP DE PORTÃO- RS (ADV(S) BRUNA GABRIELA DE MELLO-OAB 100121)
RESPONSÁVEL(S) : MARCIO UEBEL CAPPARELLI DE ANDRADE E GEANCARLO RAMÃO (ADV(S) BRUNA GABRIELA DE MELLO-OAB
100121)
Vistos etc.
O partido não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, para fins do previsto na alínea a, inc. V do art. 4º
(art. 29, XXIII, da Resolução TSE n.º 23.546/17). Dessa forma, torna-se impossível dar início ao processo jurisdicional de prestação de contas.
Com isso, torno nulo os efeitos de que trata o Edital nº 028/2019 (conforme Art. 748, I da CNJE), no que diz respeito a essa agremiação, bem
como a intimação ao Ministério Público Eleitoral, na forma do art 748, inciso II da CNJE,
Intime-se novamente os responsáveis para que apresentem o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, no prazo de 5
(cinco) dias , sob pena de terem suas contas julgadas não prestadas, conforme artigo 46, IV, “b”, I, “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
São Sebastião do Caí, 09 de setembro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 246/2019 - 11 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 97-46.2018.6.21.0011
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Portão
JUIZ ELEITORAL: CAROLINA ERTEL WEIRICH
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) DE PORTÃO
RESPONSÁVEL(S) : ADROALDO DO AMARAL E LENIR LOPES
Vistos, etc.
Trata-se de processo de prestação de contas partidárias do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, do município de Portão, referente
ao exercício financeiro de 2017.
O partido não apresentou as contas no prazo legal, conforme estabelece a Lei nº 9.096/1995, em seu art. 32.
Devidamente notificados para apresentar as contas nos termos do art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.546/17, não foi sanada a irregularidade
pelos responsáveis.
O analista de contas juntou o extrato bancário (fl. 29).
Sobreveio informação certificando que os extratos bancários demonstravam apenas uma tarifa de manutenção da conta. A informação,
também, informa a ausência de registro de emissão de recibos de doação e de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário
(fl. 32/33).
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer opinando pelo julgamento das contas como não prestadas (fl. 34).
As partes foram intimadas a se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, permaneceram inertes.
Retornaram conclusos.
É o breve relatório.
Decido.
Na análise técnica das contas devem ser observadas as normas estabelecidas pela Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada
pela Resolução TSE nº 23.464/2015. Já no âmbito processual, aplica-se a Resolução TSE nº 23.546/2017, consoante dispõe seu artigo 65,
caput, §§ 1° e 3°.
Os artigos 4°, V, "b", e 28, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015, determinam ao partido político a obrigatoriedade de prestar contas de sua
movimentação financeira à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, verifico que o diretório municipal do PSDB, do município de Portão, não apresentou prestação de contas no prazo previsto
no caput do art. 28 da resolução supracitada, nem juntou aos autos a declaração de ausência de movimentação de recursos, consoante o que
preleciona o art. 28, § 3º, da mesma resolução.
O extrato posto nas fl. 29 pelo analista de contas mostra apenas uma tarifa de manutenção de conta, sendo que tais dados não são suficientes
para que sejam bem avaliadas as contas do partido no exercício de 2017.
Nesse sentido, em obediência ao determinado pelo art. 46, IV, "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015, é o caso de julgar as contas como não
prestadas. E, pelo que determina o art. 48, da Resolução TSE nº 23.464/2015, impor a proibição de recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Em decorrência do exposto, julgo como NÃO PRESTADAS as contas do Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB, do município de
Portão, com fundamento no art. 46, IV, "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015, bem como em face do disposto no art. 37-A, da Lei nº
9.096/1995.
Determino a perda do direito ao recebimento de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não suprida a omissão pela agremiação (artigo 48,
da Resolução TSE nº 23.464/2015).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os diretórios estadual e nacional do partido do teor desta decisão (art. 60, da Resolução TSE nº
23.546/2017).
Após, arquivem-se os autos.
São Sebastião do Caí, 10 de setembro de 2019
CAROLINA ERTEL WEIRICH
Juiz Eleitoral da 011ª ZE
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15ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 288/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 45-04.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Carazinho
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE CARAZINHO/RS, CELSO LUIZ MORAIS E DOUGLAS TOSO (ADV(S) ANDERSON
LEFF PAZ-OAB 49287 E RUAN CARLO POLICENO-OAB 115368)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO.
Trata-se de regularização de prestação de contas referentes às Eleições Gerais 2018 do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL de
Carazinho/RS.
A agremiação partidária já havia tido suas contas julgadas como não prestadas, em 23/04/2019, nos autos do processo n.º 8787.2018.6.21.0015.
A agremiação apresentou as contas em 01/07/2019 (fls. 02-24)
Publicado o edital n.º 38/2019 (fl. 20), não houve impugnação (fl. 31).
Elaborado relatório preliminar pela unidade técnica, foram identificadas impropriedades e irregularidades (fls. 41-2).
Regularmente intimada, a agremiação silenciou (fl. 45).
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo (fls. 46-7) opinando pela desaprovação das contas eleitorais.
Intimado acerca do parecer conclusivo, o partido silenciou (fl. 51).
Após vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral expediu Parecer opinando pela desaprovação das contas (fl. 53).
Intimada do teor do parecer ministerial, a agremiação manifestou-se (fl. 59-62).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Nos moldes do art. 48 da Res.-TSE n. 23.553/2017, os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral mesmo que ausente a
movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis em dinheiro, requisito observado pela agremiação partidária, ainda que de
forma intempestiva.
Ainda, nos termos do artigo 10 e parágrafos 1º e 2º da mencionada resolução, a obrigação de abrir conta bancária deve ser cumprida pelos
partidos e candidatos ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, requisito não cumprido pela agremiação
partidária.
A ausência da abertura da conta bancária consiste em irregularidade insanável. Isso porque, conforme o art. 60, §1º, da Res. TSE n.
23.553/2017, só seria possível atestar integralmente a ausência de movimentação financeira se fossem apresentados extratos
compreendendo todo o período de campanha, ou declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.
Diante da ausência da abertura da conta bancária não há como conferir confiabilidade à prestação de contas apresentada pelo partido, uma
vez que inexiste instrumento apto a realizar o controle acerca da existência ou não de entrada e saída de recursos financeiros pelo partido.
Não se trata, assim, de desaprovação das contas "em razão da frágil documentação" como alega a agremiação (fl. 59). Ocorre, no caso, a
inviabilização da fiscalização por esta Justiça sobre a movimentação financeira da agremiação, comprometendo a regularidade das contas.
Dessa forma, com razão a Unidade Técnica e o Ministério Público Eleitoral no sentido de que as inconsistências apontadas maculam a
prestação de contas do partido.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL de Carazinho/RS referente às Eleições
Gerais 2018 com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE n.º 23.553/2017.
DETERMINO, ainda, a SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, de acordo com o art. 77, § 4º e 6º da
mencionada resolução, pelo período de 03 (três) meses do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá requerer a remessa de cópia integral dos autos, na forma
do disposto no art. 84 da Res. -TSE n.º 23.553/2017.
Com trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO.
Após, arquive-se.
Carazinho, 10 de setembro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 289/2019 - 15 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-96.2019.6.21.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Chapada
JUÍZA ELEITORAL: CAROLINE SUBTIL ELIAS
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP DE CHAPADA-RS (ADV(S) MARLON ANDRÉ KAMPHORST-OAB 49221)
RESPONSÁVEL(S) : GELSON MIGUEL SCHERER E FERNANDO COVER RIGODANZO (ADV(S) MARLON ANDRÉ KAMPHORST-OAB
49221)
Vistos.
I – RELATÓRIO.
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Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do PROGRESSISTAS – PP, do Município de CHAPADA/RS.
Publicado edital n. 20/2019 no DEJERS, foi certificada a ausência de impugnação (fl. 46). O Ministério Público Eleitoral foi cientificado da
apresentação das contas (fl. 47) em atendimento ao § 1º, do art. 31, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi expedido Exame Preliminar (fls. 49-50), no qual foi constatada a ausência de algumas peças fundamentais para análise das contas. O
partido não se manifestou (fl. 53).
A unidade técnica emitiu Exame (fls. 54-5) relatando que não restaram falhas referentes à movimentação financeira da agremiação.
Foi emitido, pela unidade técnica, Parecer Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 60-1).
O Ministério Público Eleitoral opinou, no mesmo sentido, pela aprovação com ressalvas (fl. 63).
Intimada, a agremiação silenciou (fl. 66).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
As contas foram apresentadas tempestivamente, em 26/04/2019, nos termos do art. 28 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Os autos não estão instruídos com todas as peças exigidas no art. 29 da Resolução TSE, faltando o parecer da comissão executiva ou do
conselho fiscal do partido, a relação das contas bancárias abertas pela agremiação e os demonstrativos dos fluxos de caixa.
A ausência dos documentos supramencionados é impropriedade - falha de natureza formal - que não prejudicou a verificação da
movimentação financeira efetuada pela agremiação. Diante disso, e da ausência de irregularidades, a aprovação das contas, com ressalvas, é
medida que se impõe.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PROGRESSSTAS – PP, do Município de CHAPADA/RS,
referentes ao exercício financeiro de 2018, com fundamento no artigo 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.546/2017 .
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, registre-se no sistema SICO e após, arquive-se.
Carazinho, 10 de setembro de 2019
CAROLINE SUBTIL ELIAS
Juíza Eleitoral da 015ª ZE

17ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 046/2019
A Doutora Katiuscia kuntz Brust Juíza Eleitoral da 017ª Zona de Cruz Alta-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. Venâncio Aires, 1174, em
Cruz Alta, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 59, caput, da Resolução TSE n. 23.553/2017, o
Requerimento de Regularização da Prestação de Contas, referente as Eleições Gerais de 2018, do diretório municipal.
OBJETO: Publicidade do Requerimento de Regularização da Prestação de Contas da Eleição Geral de 2018, dos seguintes partidos políticos:
- Partido Socialista Brasileiro - PSB; Boa Vista do Incra/RS; PET n. 58-94.2019.6.21.0017; Responsáveis: Renato Marcelo dos Santos
Camargo (Presidente) e Fabiano de Freitas Augusto (Tesoureiro).
- Democratas – DEM; Fortaleza dos Valos/RS; PET n. 57-12.2019.6.21.0017; Responsáveis: Rudi Wenningkamp de Lima (Presidente) e Tiago
da Silva Lima (Tesoureiro).
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público
Eleitoral, bem como qualquer outro interessado, poderá examinar o Requerimento de Regularizaçao da prestação de contas das Eleições
Gerais de 2018, para impugná-las, bem como relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do § 1º do art. 59 da
Resolução TSE n. 23.553/17.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Cruz Alta-RS, 10 de setembro de 2019.
Eu, ROGÉRIO DA SILVA MELO, Chefe de Cartório da 017ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
KATIUSCIA KUNTZ BRUST,
Juíza Eleitoral Substituta.

19ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N.º 102/2019 - 19 ZE/RS
Nota de Expediente n. 102/2019 - 19 ZE/RS
Processo PC n. 48-78.2018.6.21.0019
Assunto: Prestação de Contas Eleitorais– Eleições 2018
Partido: Progressistas – PTB (ADV.: Nestor Langassner Rosa - OAB/RS 84.936)
Responsáveis: Alex Carvalo Corrêa e Juliana da Silva Luz (ADV.: Nestor Langassner Rosa - OAB/RS 84.936)
Município: Encruzilhada do Sul/RS
Vistos.
Considerando que as prestações de contas eleitorais de 2018 devem ser julgadas até o dia 14/09/2019, defiro a dilação do prazo por 48
(quarenta e oito) horas.
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Ecruzilhada do Sul, 10 de setembro de 2019.
Cleusa Maria Ludwig Juíza da 019ª
Zona Eleitoral

25ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 28/2019- 25 ZE/RS
O Doutor BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA, Juiz Eleitoral da 25ª Zona de Jaguarão-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 Andrade Neves, n.º 758, em Jaguarão,
encontra-se 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. 23.546/2017, a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas Anuais - Exercício
2018, do diretório municipal do Progressistas - PP de Jaguarão,RS.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do Progressistas - PP de Jaguarão/RS.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos. E, para que
chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no local de
costume.
Jaguarão-RS, 28 de setembro de 2019. Eu, André Luiz Bedin Ferreira, Chefe de Cartório da 25ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 103/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-91.2018.6.21.0025
ELEIÇÕES - PARTIDO POLÍTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
RESPONSÁVEL(S) : MANOEL NUNES MALLET E ANGELA ADRIANA JUNES PEREIRA
Vistos.
Ciente.
Tendo em vista que tanto o Partido quanto os responsáveis permaneceram inertes após concedido prazo para regularização da representação
processual, DECLARO a revelia do Partido Republicano Brasileiro – PRB, Manoel Nunes Mallet e Ângela Adriana Junes Pereira, contra quem
os prazos fluirão a partir da data de publicação do ato decisório no DEJERS, sem prejuízo de intervir no processo em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar.
Outrossim, tendo sido regulares as notificações, como não foram prestadas as contas no prazo legal, proceda-se na forma dos arts. 764 e 767
da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral – CNJE, a saber:
a) A imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário e sua comunicação aos órgãos partidários hierarquicamente superiores;
b) Juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
c) Colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
d) Oitiva do MPE, no prazo de 5 (cinco) dias;
e) Abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados nos autos, no prazo de 3 (três)
dias;
Diligências legais.
Jaguarão, 10 de setembro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 48/2019
O Doutor GUSTAVO BRUSCHI, Juiz Eleitoral da 32ª Zona de Palmeira das Missões-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 Borges de Medeiros, 421,
em Palmeira das Missões, tramita a prestação de contas eleitoral de:
PARTIDO DOS TRABALHADORES de SAGRADA FAMÍLIA, eleições de 2018, PC 142-84.2018.6.21.0032;
PRAZO: 3 DIAS para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, possa
apresentar impugnação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Palmeira das Missões-RS, 09 de setembro de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
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GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 49/2019
O Doutor Gustavo Bruschi, Juiz Eleitoral da 32ª Zona de Palmeira das Missões-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 Borges de Medeiros, 421,
em Palmeira das Missões, foi apresentada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos:
São José das Missões
PSB, Exercício 2018 – PC 72-33.2019.6.21.0032, VANDERLEI PAULO TOLFO, Presidente, DILSO DE MORAES WEBER, Tesoureiro
(31/03/2017 a 11/04/2019), e DIRCEU ANDRIOLI RAMBO, Tesoureiro (11/04/2019 a 11/04/2020).
PRAZO: 3 (três) dias contados da publicação do edital, para a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, no Diário de Justiça
Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul.
Palmeira das Missões-RS, 09 de setembro de 2019.
Eu, Daniel Osowski, Analista Judiciário da 32ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
GUSTAVO BRUSCHI,
Juiz Eleitoral.

37ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 061/2019 - 37 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 33-21.2019.6.21.0037
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Rio Grande
JUÍZA ELEITORAL: FABIANA GAIER BALDINO
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
RESPONSÁVEIS: MIGUEL FERREIRA TUNES e MARCO AURELIO SAMANIEGO FLORES
ADV.: RAFAEL ROMEU PADILHA (OAB/RS 84.378)
1) Proceda-se a Publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico ou, com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis
que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias
contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
2) A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta resolução.
3) A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de
doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
4) A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco)
dias.
5) A manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco)
dias.
6) As demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do Ministério
Público Eleitoral.
7) A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos apresentados
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias.
8) Designação do servidor Alex Mendes de Oliveira como responsável pela análise técnica.
Rio Grande, 09 de setembro de 2019.
FABIANA GAIER BALDINO,
Juíza Eleitoral da 037ª ZE.

45ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 35/2019 - 45 ZE/RS
O Doutor Luis Carlos Rosa, Juiz Eleitoral da 045ª Zona de Santo Ângelo-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, neste Cartório Eleitoral, situado na Rua Duque de Caxias,
1151 em Santo Ângelo, se encontra disponível, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 45, inciso I, da Resolução
TSE n. 23.546/17, a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada pelo órgão partidário municipal abaixo indicado.
OBJETO: Publicidade da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício 2018 apresentada pelo partido abaixo
relacionado:
PATRIOTA de Santo Ângelo
Responsáveis: Hermes Alves da Rocha – Presidente desde 23/11/2015 a indeterminado e Carlos Eduardo Marangon Ribeiro – Tesoureiro
desde 05/07/2016 a indeterminado
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá apresentar impugnação em petição fundamentada
e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
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Santo Ângelo-RS, 09 de setembro de 2019.
Eu, Marivani Gehm Gonçalves Medeiros, Chefe de Cartório da 045ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
LUIS CARLOS ROSA,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 243/2019 - 45 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 638-45.2016.6.21.0045
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Eleição Proporcional - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Santo Ângelo
JUIZ ELEITORAL: LUÍS CARLOS ROSA
CANDIDATO(S) : JOSE JEOVA MARTINS (ADV(S) PLÍNIO RICARDO FREIRE FERRAZ-OAB 40295 E ÊNIO CÉSAR MARCIANO
MACHADO-OAB 22959)
EXEQUENTE(S) : UNIÃO
MUNICÍPIO(S) : SANTO ÂNGELO/RS
Vistos.
Intimem-se o executado e o exequente da avaliação.
Santo Ângelo, 09 de setembro de 2019
LUÍS CARLOS ROSA
Juiz Eleitoral da 045ª ZE

48ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-26.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO
2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : MDB DE SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) MÁRCIO CATELLO COSTA-OAB 85690)
RESPONSÁVEL(S) : MAURÍCIO DA SILVA BORGES E FLÁVIO JAIR ALBRECHT (ADV(S) MÁRCIO CATELLO COSTA-OAB 85690)
Intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que complementem a documentação faltante, no prazo de vinte dias, conforme art.
34 da Resolução TSE n° 23.546/2017. Após recebimento das peças, proceda-se o exame das contas.
D. L.
"EXAME PRELIMINAR
Submete-se à apreciação superior o exame preliminar, na forma do que estabelece o art. 34 da Resolução TSE n. 23.546/2017, efetuado
sobre a prestação de contas do partido acima nominado, a fim de verificar se os documentos1 e as peças constantes no art. 29 da Resolução
TSE n. 23.546/2017, foram devidamente apresentadas.
Solicita-se a apresentação das seguintes peças e documentos:
- Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas (exercício
2018), vedada a apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação
financeira (art. 29, V da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, inclusive aqueles
destinados a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo da realização de
diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos, se houver (art. 29, VI da Resolução TSE n. 23.546/17);
- Cópia da GRU de que trata o art. 14 da Resolução TSE n. 23.546/2017, se houver (art. 29, VII da Resolução TSE n. 23.546/2017).
Ressalta-se que a documentação solicitada é relevante para que este Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE n. 23.546/2017,
exercendo a fiscalização sobre a prestação de contas do partido, atestando se refletem adequadamente a real movimentação financeira
efetuada.
Sendo assim, sugere-se, seja intimado o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de vinte dias.
Após, retornem-se os autos para posterior exame da prestação de contas.
São Francisco de Paula, 10 de setembro de 2019.
À consideração do EXMO. Sr. Juiz Eleitoral
Anelise Vidor de Castilhos
Responsável pelo exame das contas da 048ª ZE."
São Francisco de Paula, 10 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-34.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANUAL EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: Cambará do Sul
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
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JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PSDB CAMBARÁ DO SUL (ADV(S) LUIZ CARLOS ALVES FOGAÇA-OAB 13389)
RESPONSÁVEL(S) : JOSIAS OLIVEIRA MARTINS E JONAS FULCHER FERREIRA (ADV(S) LUIZ CARLOS ALVES FOGAÇA-OAB 13389)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária relativa a arrecadação e aplicação de recursos financeiros do exercício 2018 apresentada pelo
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - de Cambará do Sul, em cumprimento ao previsto na Lei 9.096/95, regulamentada pela
Resolução TSE 23.546/2017.
A prestação de contas foi apresentada no dia 29 de abril de 2017, ou seja, no prazo previsto em lei.
Foi publicado no DEJERS o Edital 08/2018, sem impugnações.
Às fls. 46-47 foi juntado o Relatório de Exame Preliminar, solicitando a apresentação de documentos: extratos bancários contemplando todo o
exercício a que se referem as contas, documentos fiscais dos gastos com o Fundo Partidário, se houver, e cópia do GRU, de que trata o art. 12
a Resolução TSE nº 23.546/17. Devidamente intimado, o Partido manteve-se inerte.
Ato contínuo, expedido o Exame da Prestação de Contas (fls. 52-54), foi novamente solicitada a juntada da documentação faltante; contudo,
não houve manifestação por parte da agremiação.
Às fls. 59-61, foi anexado o Parecer Conclusivo, inferindo pela desaprovação devido à ausência de peças obrigatórias.
Em seu parecer (fls. 66-68), o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Intimado, o partido deixou transcorrer o prazo se manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 29º, inciso V, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, extratos
bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação
financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de
extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira.
Da análise dos autos, constatou-se que houve infringência a dispositivos da Lei nº 9.096/95; e, especialmente, do art. 6º da Resolução TSE nº
23.546/2017, que determina ser imprescindível a abertura de conta bancária específica para fins de prestação de contas, mesmo que inexista
movimentação financeira. Do contrário não há como verificar se houve recebimento de recursos do Fundo Partidário nem de contribuição
vedada (art. 31 da Lei 9.096/95). Nesse ponto, ressalta-se que o extrato bancário é o principal instrumento de que dispõe a Justiça Eleitoral
para fiscalizar a movimentação financeira do órgão partidário.
Ocorre que foi apresentado somente o extrato bancário referente ao mês de setembro de 2018, contrariando o art. 29, V, da Resolução TSE nº
23.546/17. No entanto, o órgão partidário é obrigado a manter conta bancária para arrecadação de recursos durante todo o exercício
financeiro, mormente considerando que o órgão partidário municipal estava em situação vigente durante todo o exercício de 2018. Verifica-se
que, mesmo após intimação dos interessados, não houve complementação da documentação. Tal circunstância constitui irregularidade grave,
pois inviabilizou a tarefa de análise da origem dos recursos financeiros, segundo informou o setor técnico, uma vez que os extratos bancários
são documentos indispensáveis.
Nesse sentido, retira-se da jurisprudência do TRE/RS:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ART. 29, § 1º, INC. V, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.432/14. DIVERGÊNCIAS ENTRE
INFORMAÇÕES DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS. SUSPENSÃO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO. À luz
do artigo 29, § 1º, inc. V, da Resolução TSE n. 23.432/14, a prestação de contas deve ser apresentada com os extratos bancários completos e
referentes a todo o exercício financeiro. Documentos aptos a comprovar a veracidade das informações prestadas pelo partido. A falta dos
extratos constitui falha grave que malfere a transparência que deve permear o exame contábil, impondo-se a desaprovação da prestação de
contas. (Recurso Eleitoral n. 64-61.2016.6.21.0032, TRE/RS, Relator Dr. Rafael da Cás Maffini, j. 26.02.2018) Recurso. Prestação de contas
anual. Partido político. Art. 4º, caput, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2014. Falta de abertura de conta bancária para o
registro da movimentação financeira e da apresentação dos extratos bancários correspondentes. Providências imprescindíveis, seja para
demonstrar a origem e a destinação dada aos recursos, seja para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira à Justiça
Eleitoral. (Recurso Eleitoral n. 3350, TRE/RS, Relator Des. Federal Luís Alberto D`Azevedo Aurvalle, j. 25.01.2016, DEJERS 29.01.2016).
Nesse sentido, tenho que a ausência de documentos essenciais, em especial os extratos bancários em sua totalidade durante o período
contemplado pela prestação de contas, representa irregularidade que afeta a lisura da prestação de contas, visto que se constituem no
principal instrumento de que dispõe a Justiça Eleitoral para fiscalizar a movimentação financeira do órgão partidário, considerando que todos
os recursos arrecadados devem transitar pela conta bancária antes de sua aplicação.
Evidencia-se, assim, que as contas anuais estão inquinadas de vício insanável, já que toda a sua análise fica comprometida. Deste modo,
trata-se de falha grave que compromete, de forma substancial, sua confiabilidade e transparência, ensejando a sua desaprovação.
Isso posto, DESAPROVO as contas apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do Município de Cambará
do Sul/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, considerando que as falhas nelas contidas comprometem sua regularidade, nos termos
do artigo 46, inc. III, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE nº 23.546/2017. Considerando que inexiste valor apontado como irregular pela
Unidade Técnica, deixo de aplicar a multa prevista no art. 49, da Res. TSE n. 23.546/2017. Pelo mesmo motivo, não há suspensão do
recebimento de recursos do Fundo Partidário a ser decretada.
Fica, todavia, o órgão partidário ciente de sua obrigação de manter a conta bancária para arrecadação de recursos durante todo o exercício
financeiro, apresentando de forma integral os extratos bancários na prestação de contas subsequente, sob pena de nova desaprovação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, cumprido, arquive-se.
São Francisco de Paula, 10 de setembro de 2019
CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2019 - 48 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 16-49.2019.6.21.0048
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - ANUAL EXERCÍCIO 2018
PROCEDÊNCIA: São Francisco de Paula
JUIZ ELEITORAL: CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
PARTIDO(S) : PSDB SÃO FRANCISCO DE PAULA (ADV(S) LUIZ DANEI FRANCISCO-OAB 31971)
RESPONSÁVEL(S) : ALCIDES BOFF TISATTO E ANTÔNIO JOSÉ CANTO DE SOUZA (ADV(S) LUIZ DANEI FRANCISCO-OAB 31971)
Vistos.
Trata-se de prestação de contas partidária relativa a arrecadação e aplicação de recursos financeiros do exercício 2018 apresentada pelo
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - de São Francisco de Paula, em cumprimento ao previsto na Lei 9.096/95, regulamentada
pela Resolução TSE 23.546/2017.
A prestação de contas foi apresentada no dia 30 de abril de 2017, ou seja, no prazo previsto em lei.
Foi publicado no DEJERS o Edital 07/2018, sem impugnações.
Às fls. 52-53 foi juntado o Relatório de Exame Preliminar, solicitando a apresentação de documentos: extratos bancários contemplando todo o
exercício a que se referem as contas, documentos fiscais dos gastos com o Fundo Partidário, se houver, e cópia do GRU, de que trata o art. 12
a Resolução TSE nº 23.546/17. Devidamente intimado, o Partido manteve-se inerte.
Ato contínuo, expedido o Exame da Prestação de Contas (fls. 58-60), foi novamente solicitada a juntada da documentação faltante; contudo,
não houve manifestação por parte da agremiação.
Às fls. 65-67, foi anexado o Parecer Conclusivo, inferindo pela desaprovação devido à ausência de peças obrigatórias.
Em seu parecer (fls. 72-74), o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Intimado, o partido deixou transcorrer o prazo se manifestação.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas baixadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.546/17, que disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 29º, inciso V, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, extratos
bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação
financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de
extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira.
Da análise dos autos, constatou-se que houve infringência a dispositivos da Lei nº 9.096/95; e, especialmente, do art. 6º da Resolução TSE nº
23.546/2017, que determina ser imprescindível a abertura de conta bancária específica para fins de prestação de contas, mesmo que inexista
movimentação financeira. Do contrário não há como verificar se houve recebimento de recursos do Fundo Partidário nem de contribuição
vedada (art. 31 da Lei 9.096/95). Nesse ponto, ressalta-se que o extrato bancário é o principal instrumento de que dispõe a Justiça Eleitoral
para fiscalizar a movimentação financeira do órgão partidário.
Ocorre que foram apresentados somente os extratos bancários referentes aos meses de agosto a dezembro de 2018, contrariando o art. 29, V,
da Resolução TSE nº 23.546/17. No entanto, o órgão partidário é obrigado a manter conta bancária para arrecadação de recursos durante todo
o exercício financeiro, mormente considerando que o órgão partidário municipal estava em situação vigente durante todo o exercício de 2018.
Verifica-se que, mesmo após intimação dos interessados, não houve complementação da documentação. Tal circunstância constitui
irregularidade grave, pois inviabilizou a tarefa de análise da origem dos recursos financeiros, segundo informou o setor técnico, uma vez que os
extratos bancários são documentos indispensáveis.
Nesse sentido, retira-se da jurisprudência do TRE/RS:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ART. 29, § 1º, INC. V, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.432/14. DIVERGÊNCIAS ENTRE
INFORMAÇÕES DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS. SUSPENSÃO DAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO. À luz
do artigo 29, § 1º, inc. V, da Resolução TSE n. 23.432/14, a prestação de contas deve ser apresentada com os extratos bancários completos e
referentes a todo o exercício financeiro. Documentos aptos a comprovar a veracidade das informações prestadas pelo partido. A falta dos
extratos constitui falha grave que malfere a transparência que deve permear o exame contábil, impondo-se a desaprovação da prestação de
contas. (Recurso Eleitoral n. 64-61.2016.6.21.0032, TRE/RS, Relator Dr. Rafael da Cás Maffini, j. 26.02.2018) Recurso. Prestação de contas
anual. Partido político. Art. 4º, caput, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício financeiro de 2014. Falta de abertura de conta bancária para o
registro da movimentação financeira e da apresentação dos extratos bancários correspondentes. Providências imprescindíveis, seja para
demonstrar a origem e a destinação dada aos recursos, seja para comprovar a alegada ausência de movimentação financeira à Justiça
Eleitoral. (Recurso Eleitoral n. 3350, TRE/RS, Relator Des. Federal Luís Alberto D`Azevedo Aurvalle, j. 25.01.2016, DEJERS 29.01.2016).
Nesse sentido, tenho que a ausência de documentos essenciais, em especial os extratos bancários em sua totalidade durante o período
contemplado pela prestação de contas, representa irregularidade que afeta a lisura da prestação de contas, visto que se constituem no
principal instrumento de que dispõe a Justiça Eleitoral para fiscalizar a movimentação financeira do órgão partidário, considerando que todos
os recursos arrecadados devem transitar pela conta bancária antes de sua aplicação.
Evidencia-se, assim, que as contas anuais estão inquinadas de vício insanável, já que toda a sua análise fica comprometida. Deste modo,
trata-se de falha grave que compromete, de forma substancial, sua confiabilidade e transparência, ensejando a sua desaprovação.
Isso posto, DESAPROVO as contas apresentadas pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, do Município de São
Francisco de Paula/RS, referente ao exercício financeiro de 2018, considerando que as falhas nelas contidas comprometem sua regularidade,
nos termos do artigo 46, inc. III, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE nº 23.546/2017. Considerando que inexiste valor apontado como irregular
pela Unidade Técnica, deixo de aplicar a multa prevista no art. 49, da Res. TSE n. 23.546/2017. Pelo mesmo motivo, não há suspensão do
recebimento de recursos do Fundo Partidário a ser decretada.
Fica, todavia, o órgão partidário ciente de sua obrigação de manter a conta bancária para arrecadação de recursos durante todo o exercício
financeiro, apresentando de forma integral os extratos bancários na prestação de contas subsequente, sob pena de nova desaprovação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Intime-se pessoalmente o MPE.
Após o trânsito em julgado, cumprido, arquive-se.
São Francisco de Paula, 10 de setembro de 2019
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CARLOS EDUARDO LIMA PINTO
Juiz Eleitoral da 048ª ZE

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 113/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 38-95.2019.6.21.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Pirapó
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) AIRTON GRUNDEMANN-OAB 70783)
RESPONSÁVEL(S) : JOSE AIRTON DAS CHAGAS ARAUJO E PEDRO BATISTA LISCANO (ADV(S) AIRTON GRUNDEMANN-OAB 70783)
Vistos.
I – RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas partidárias referente ao exercício financeiro de 2018, do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Pirapó/RS.
O órgão partidário esteve ativo de 13/06/2017 até 13/06/2019, conforme certidão de composição (fl. 03)
As contas foram protocoladas tempestivamente no dia 23/04/2019 (fl.02), segundo determina a Lei 9.096/95, art. 32 e a Resolução TSE
23.546/17, art. 28,I.
Foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS), edital n. 07/2019 dando publicidade aos partidos que
apresentaram declaração de ausência de movimentação, no dia 25/06/2019, decorrendo o prazo sem impugnação (fl.11).
A unidade técnica certificou o preenchimento de recibos de doações (fl.13), assim como extratos bancários com movimentações financeiras
(fl.16).
O Examinador de contas emitiu parecer pela desaprovação das contas (fls.18-19V.).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas e devolução dos valores recebidos (fl.21)
Diante das irregularidades apontadas tanto no parecer da unidade técnica quanto na manifestação do MPE, foi oferecido prazo para que o
órgão partidário e responsáveis partidários apresentassem defesa fl.(24).
Foi juntada justificativa da agremiação pugnando pela aprovação das contas (fl.26).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se da análise e julgamento das contas partidárias, referente ao exercício financeiro de 2018, do Partido Democrático Trabalhista do
município de Pirapó.
A prestação de contas partidárias encontra-se regulamentada pela Res. TSE 23.546/2017, que dispõem sobre as finanças e contabilidade dos
partidos, de acordo com as regras estabelecidas na Constituição Federal; na lei 9.096, de 19 de setembro de 1995; na lei 9.504, de 30 de
setembro de 1997; nas normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC); e em outras normas
expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
De imediato, verifico que a manifestação do partido (fl.25) foi apresentada fora do prazo (fl.27), uma vez que o despacho (fl.23) teve sua
publicação no DEJERS dia 31/07/2019 (fl.24), decorrendo os quinze dias concedidos em 15/08/2019. Entretanto, por se tratar de justificativa
de defesa, apta para solução do feito, motivo pelo qual não determino seu desentranhamento, nos termos do art. 35, § 8º, da Res. 23.546/2017
e Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 11.
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
{...}
§ 11. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear
irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas. (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)
{...}
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação, nos moldes do parágrafo 3º, artigo 28, da Resolução TSE 23.546/2017, em
razão disso seguiu os procedimentos dispostos no artigo 45, da referida resolução.
A prestação de contas realizada por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos é permitida aos órgãos partidários
municipais que não tenham movimentados qualquer espécie de valores durante o exercício financeiro, conforme art. 28, §3º da Res. TSE
23.546/2017.
Art. 28. 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-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§ 1º Os TREs farão publicar até o fim do mês de fevereiro de cada ano a relação dos juízos competentes para o recebimento das contas dos
órgãos municipais e zonais.
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o
partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
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III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
{...}
Em diligências realizadas pela unidade técnica, foram identificados quatro recibos doações preenchidos totalizando a quantia de R$ 610,00
(seiscentos e dez reais)(fls.14-15V.), identificando doações feitas pelo presidente do diretório sr. Jose Airton das Chagas Araujo, assim como
extrato bancário (fl.17) contendo um depósito no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), oriundo do próprio partido. De posse dessas
informações, o representante ministerial opinou pela desaprovação das contas, uma vez que houve a movimentação de R$ 760,00 não
declarados.
Analisando os recibos de doações (fl.14-15V.), eles apenas estão preenchidos, sem constar data de emissão e assinaturas, somando a
justificativa (fl.26) na qual o presidente afirma que não realizou doações no exercício 2018, verifico que o valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez
reais) trata-se, meramente, de erro material na anotação dos recibos, devendo este valor ser desconsiderado no exame da prestação de
contas.
Quanto ao valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) identificado como proveniente da própria agremiação, deve ser enquadrado como
recursos de origem não identificada, já que o próprio CNPJ do partido foi informado no depósito, inviabilizando a real origem do valor “doador
originário”. Considerando ainda que a manifestação de defesa (fl.26) apenas informa que “foi efetuado depósito, em janeiro, apenas para pagar
as taxas e tarifas”, não esclarecendo quem efetuou este depósito.
Todas doações efetuadas ao partido político devem ser obrigatoriamente identificadas e declaradas na prestação de contas, conforme artigo 8º
da Resolução TSE 23.546/2017
Art. 8º As doações realizadas ao partido politico podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual, distrital, municipal e
zonal, que devem remeter a Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei n° 9.096, de 1995, art. 39, § 11).
§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do partido politico ou por
depósito bancário diretamente na conta do partido politico (Lei n° 9.096/95, art. 39, §30).
§ 2º depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas "Doações para Campanha" ou "Outros Recursos", conforme
sua destinação, sendo admitida sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte, ou o CNPJ
no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam obrigatoriamente identificados.
{…}
As taxas e tarifas de para manutenção de contas são gastos partidários de natureza comum à agremiação, que para tanto se utiliza da
arrecadação de recursos, seja por doações, contribuição de filiados, atividades partidárias, dentre outros, inclusive estando regulamentado na
resolução de prestação de contas, em seu art. 17, Res. 23.5467/17.
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo órgão do partido político para a sua manutenção e
consecução de seus objetivos e programas.
§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados para pagamento de gastos relacionados (Lei nº 9.096/1995, art.
44):
I - à manutenção das sedes e serviços do partido;
II - à propaganda doutrinária e política;
III - ao alistamento e às campanhas eleitorais;
IV - à criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política;
V - à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres;
VI - ao pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à
pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado; e
VII - ao pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes.
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros.
§ 3º Os recursos do Fundo Partidário, ainda que depositados na conta bancária prevista no inciso I do art. 6º, são impenhoráveis e não podem
ser dados em garantia.
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
{...}
Deste modo, ingressou o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), de maneira irregular, uma vez que não foram observados os requisitos
dispostos nos artigos 7º e 8º, da Resolução TSE 23.546/2017, considerados tecnicamente como recursos de origem não identificada (RONI),
nos termos do artigo 13, da referida resolução.
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão, não sejam identificados;
II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou CNPJ informado; e
III – o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar
de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
A quantia recebida indevidamente esta sujeita a recolhimento ao Tesouro Nacional, sendo vedada a devolução ao doador originário, segundo
art. 14, da Resolução TSE 23.546/2017.
Seção VIII
Das Implicações Decorrentes do Recebimento ou Uso de Recursos de Fonte Vedada ou de Origem Não Identificada
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional,
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas
bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas que não tenham sido estornados no prazo previsto no
§ 5º do art. 11, os quais devem, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
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§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização constitui irregularidade grave a ser apreciada no
julgamento das contas.
§ 4º Para o recolhimento previsto no § 1º, não podem ser utilizados recursos do Fundo Partidário.
§ 5º Independentemente das disposições previstas nesta resolução, a Justiça Eleitoral deve dar imediata ciência ao Ministério Público Eleitoral
(MPE) sempre que for identificado que o partido político recebeu ou está recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira, para fins
do previsto no art. 28 da Lei nº 9.096/1995.
§ 6º A autoridade judicial, à vista de denúncia fundamentada de filiado ou delegado de partido, de representação do Procurador-Geral ou
Regional ou de iniciativa do Corregedor, diante de indícios de irregularidades na gestão financeira e econômica da campanha, pode determinar
as diligências e providências que julgar necessárias para obstar a utilização de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada e, se
julgada procedente a denúncia, propor a aplicação das providências previstas no art. 35 da Lei nº 9.096/1995.
Em justificativa (fl.26), a agremiação alega que não houve movimentação financeira específica de gastos partidários, apenas movimentação
bancária, entretanto admite o depósito, de R$ 150,00, no mês de janeiro, o que caracteriza recebimento de recursos, para o que não se presta
declaração de ausência de movimentação, portanto o argumento de defesa não pode ser acolhido.
No caso, o partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, mesmo tendo circulado valores em sua conta bancária,
inclusive depósito financeiro durante o exercício de 2018, caracterizando falha de natureza grave, apta a macular as finanças da agremiação.
A perplexidade gerada pela inobservância das regras de regência da prestação de contas amplifica, decisivamente a importância do controle e
fiscalização da contabilidade, como mecanismo eficaz de garantia das diretrizes da disputa democrática e como um instrumento de combate à
prática de crimes de lavagem de dinheiro e contra a Administração Pública.
Ainda destaco pronunciamento do Min. Luiz Fux, na ação penal 968/SP, de sua relatoria, no sentido de que “A divulgação dos recursos
auferidos pelos partidos e candidatos se revela importante instrumento de análise para os cidadãos-eleitores, irradiando-se, precipuamente,
sob dois prismas: no primeiro, de viés positivo, as informações acerca das despesas de campanha propiciam a formulação de um juízo
adequado, responsável e consciente quando do exercício do direito ao sufrágio, notadamente no momento da escolha de seu representante; e,
no segundo, de viés negativo, possibilitam que os eleitores possam censurar, por intermédio do voto, aqueles candidatos que, eticamente,
estejam em dissonância com os valores que ele, cidadão, considera como cardeais, em especial quando o fluxo de receitas amealhadas
durante a campanha não restar devidamente comprovado” (AP 968/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Publ. STF-DJe 06/08/2019).
Ademais, observo a inviabilidade da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que, de acordo com a jurisprudência
do TSE, estes princípios são aplicáveis no processo de prestação de contas quando atendidos os seguintes requisitos: (I) irregularidades que
não comprometam a lisura do balanço contábil; (II) irrelevância do percentual dos valores envolvidos em relação ao total movimentado; (III)
ausência de comprovada má-fé do prestador de contas. Nessa lógica, confiram-se; AgR-REspe nº 263242, Rel. Min. Rosa Weber, J. em
27.09.2016; AgR-REspe nº 664-49/PB, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, J. em 03.05.2018; PC nº 29492, Rel. Min. Jorge Mussi, J.
em 26.04.2018. Conforme assentou o Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade “tem como objetivo adequar a sanção prevista às circunstâncias específicas do caso concreto, razão pela qual devem ser
verificadas as irregularidades, suas gravidades, o respectivo valor e o potencial para afetar o conjunto da prestação de contas” (AgR-REspe nº
664-49/PB, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, J. em 03.05.2018).
In casu, verifica-se que (I) a lisura do balanço contábil foi comprometida, porquanto os elementos financeiros foram omitidos durante análise
das constas, uma vez que o partido apresentou declaração de ausência de movimentação; (II) os valores são relevantes diante do total
arrecadado (100%), já que o único depósito realizado (R$ 150,00) ingressou de maneira irregular; (III) apesar de inexistirem elementos aptos a
afastar a boa fé da agremiação, encontra-se contradição na justificativa (fl.26), dado que admite ter feito um depósito para manutenção de
conta e após informa que não houve movimentação financeira durante o exercício de 2018. Sob essas premissas, é inadequada a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III - DISPOSITIVO
Sendo assim, em face das razões expostas, JULGO as contas partidárias do Partido Democrático Trabalhista, de Pirapó, referente ao exercício
financeiro de 2018, desaprovadas, com fulcro no art. 46, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Resolução TSE 23.546/2017, cominando ao respectivo
diretório municipal:
a) o recolhimento ao Tesouro Nacional, por Guia de Recolhimento da União (GRU), da quantia total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
referente ao recebimento de recursos de origem não identificadas, previsto no art. 13, parágrafo único, I, “b” da Resolução TSE n. 23.546/2017,
corrigindo-se os valores devidos desde o dia do recebimento, conforme previsto no art. 60, §1º, da Res. TSE 23.546/2017, acrescido de multa,
no valor de 5%, em razão da proporção da irregularidade detectada, nos termos do art. 49, da referida resolução.
b) suspensão da distribuição ou de repasses do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três) meses, ou até que a origem dos recursos seja
esclarecida e aceita pela justiça eleitoral.
Publique-se. Intime-se.
Diligências Legais.
São Luiz Gonzaga, 09 de setembro de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 114/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 55-34.2019.6.21.0052
DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2016
PROCEDÊNCIA: São Nicolau
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL(S) : ANTONIO JOCELI CARDOSO DA SILVA E ANA PAULA DINIZ ALVARENGA (ADV(S) GILBERTO BATISTA DE MELOOAB 83665)
Vistos.
Trata-se de requerimento para regularização das contas não apresentadas, exercício 2016, nos termos do art. 59, da Resolução TSE
23.546/2017.
De imediato, verifico vício na legitimidade para propor o peticionamento, eis que foi apresentada apenas pelo presidente e tesoureiro do
exercício financeiro, deixando de figurar o órgão partidário, nos termos do párgrafo 1º, inciso I, do artigo 59, da Resolução 23.546/17, razão
pela qual determino a intimação, para que no prazo de 15 dias emende/corrija o polo da demanda, sob pena de extinção do feito.
Frisa-se que o órgão partidário será representado pelo presidente e tesoureiro atuais, os quais também deverão constituir procurador, segundo
art. 31, II, da Resolução 23.546/2017.
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Quanto ao livro diário, livro razão e os comprovantes de despesas, tais como recibos, notas fiscais e extratos, cadastre-os como anexo, em
razão da economicidade, para fins de verificação e exame posterior, caso seja necessário.
Intime-se.
São Luiz Gonzaga, 09 de setembro de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE

62ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-82.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nicolau Vergueiro
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) TAMARA MARTINS PINHEIRO-OAB 103.322)
RESPONSÁVEL(S) : GUSTAVO GOTZ E DERLENE FÁTIMA GOETZ (ADV(S) TAMARA MARTINS PINHEIRO-OAB 103.322)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do PROGRESSISTAS (PP) de Nicolau Vergueiro/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
O partido apresentou as contas em 24 de abril de 2019, devidamente representados os responsáveis.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas. (fls.
49)
Exarado parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas. (fls. 53)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido. (fls. 54)
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido teve movimentação de recursos e apresentou a documentação necessária como lhe foi
solicitado.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PROGRESSISTAS (PP) de Nicolau Vergueiro/RS, com fulcro no art. 46, I, "a", da Resolução TSE n. 23.546/2017.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 133/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 46-42.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD (ADV(S) CILENE SILVESTRI-OAB 58108)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI ANTONIO COLET E RODRIGO DURANTE (ADV(S) CILENE SILVESTRI-OAB 58108)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) de Vila Maria/RS, referente ao exercício financeiro de
2018, o qual, apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza do
período de 01/01/2018 a 31/12/2018(fl.3).
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Emitido parecer conclusivo do examinador, o qual opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
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Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) do município de Vila Maria - RS, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 20-44.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) ANGELA MARIA FIORAVANÇO-OAB 62.954)
RESPONSÁVEL(S) : JOAO ANTONIO LIBARDONI E IDIANI VIVAN (ADV(S) ANGELA MARIA FIORAVANÇO-OAB 62954)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS) de Camargo/RS, referente ao exercício financeiro de
2018.
O partido apresentou as contas em 29 de abril de 2019, devidamente representados os responsáveis.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Exarado parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido teve movimentação de recursos e apresentou a documentação necessária como lhe foi
solicitado.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS) de Camargo/RS , com fulcro no art. 46, I, "a", da Resolução TSE n.
23.546/2017.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 135/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-20.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO POLÍTICO - Órgão de Direção Partidária - Partido Político Órgão de Direção Municipal - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) EDUARDO DALMORO SILVA-OAB 65928)
RESPONSÁVEL(S) : ISMAEL ANTÔNIO PELISSARI DE OLIVEIRA E IEDONARA LUISA DE OLIVEIRA (ADV(S) EDUARDO DALMORO
SILVA-OAB 65928)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de Marau/RS, referente ao exercício financeiro de
2018, o qual, apresentou a declaração de ausência de movimentação de recurso ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza do
período de 01/01/2018 a 31/12/2018 (fl.8).
O partido apresentou as contas em 21/06/2019, oportunidade na qual se verificou a irregularidade da representação processual, suspendendose o feito e determinada a intimação das prtes.
evidamente representados os responsáveis, deu-se seguimento ao feito.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Exarado parecer conclusivo pelo examinador no sentido da aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
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prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, não constando nenhuma inconsistência e/ou irregularidade.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) do município de Marau - RS, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da Resolução
TSE n.23.546/2017.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 136/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-89.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) CILENE SILVESTRI-OAB 58108)
RESPONSÁVEL(S) : JAIR TONIN E GERALDO TONIN (ADV(S) CILENE SILVESTRI-OAB 58108)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Gentil/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O partido apresentou as contas em 29 de abril de 2019, devidamente representados os responsáveis (fl. 2).
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas.
Exarado parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido teve movimentação de recursos e apresentou a documentação necessária como lhe foi
solicitado.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, ‘a’, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Marau/RS, determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, com fulcro no art. 45, VIII, ‘a’, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 137/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-66.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB 106932)
RESPONSÁVEL(S) : VAGNER RENAN DO PRADO E CARINE CEGERZA (ADV(S) ROBERTO MARCOS NAVROSKI-OAB 106932), CARINE
CEGERZA
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Gentil/RS, referente ao exercício financeiro de 2018.
(fls 2)
O partido apresentou as contas em 29 de abril de 2019, devidamente representados os responsáveis.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas. (fls 53)
Exarado parecer conclusivo pela examinador das contas, o qual opinou pela aprovação das contas. (fls 57)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Quarta-feira, 11 de Setembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 170, Página: 23

prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido teve movimentação de recursos e apresentou a documentação necessária como lhe foi
solicitado.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Gentil/RS, determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, com fulcro no art. 45, VIII, ‘a’, da Resolução TSE n. 23.546/2017
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-14.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) GELSON LODI-OAB 106613)
RESPONSÁVEL(S) : GELSON LODI E MARCOS PAGNUSSAT (ADV(S) GELSON LODI-OAB 106613)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Camargo/RS, referente ao exercício financeiro de
2018. (fl. 2)
O partido apresentou as contas em 30 de abril de 2019, devidamente representados os responsáveis.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas. (fl. 59)
Exarado parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas. (fl. 64)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido teve movimentação de recursos e apresentou a documentação necessária como lhe foi
solicitado.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) de Camargo/RS, determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, com fulcro no art. 45, VIII, ‘a’, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-29.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Nicolau Vergueiro
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) TAMARA MARTINS PINHEIRO-OAB 103322)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS ALISSON SUPTITZ E ROSICLER PICCOLI DIEHL (ADV(S) TAMARA MARTINS PINHEIRO-OAB 103.322)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Nicolau Vergueiro/RS, referente ao
exercício financeiro de 2018. (fls 2)
O partido apresentou as contas em 30 de abril de 2019, devidamente representados os responsáveis.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas. (fls 50)
Exarado parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas. (fls 54)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
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prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido teve movimentação de recursos e apresentou a documentação necessária como lhe foi
solicitado.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) de Nicolau Vergueiro/RS.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 35-13.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nicolau Vergueiro
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (ADV(S) TAMARA MARTINS PINHEIRO-OAB 103322)
RESPONSÁVEL(S) : ODELI FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA E ADRIANA WELTER (ADV(S) TAMARA MARTINS PINHEIRO-OAB 103322)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) de Nicolau Vergueiro/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O partido apresentou as contas em 17 de maio de 2019,devidamente representados os responsáveis.
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas. (fls. 3)
Exarado parecer conclusivo do examinador das contas o qual opinou pela aprovação das contas. (fls. 35)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido. (fls 36)
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido teve movimentação de recursos e apresentou a documentação necessária como lhe foi
solicitado.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) de Nicolau Vergueiro/RS.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-51.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal
PROCEDÊNCIA: Marau
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) CASSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : VALDECIR FILIPPI E CARLOS ALBERTO ALVES (ADV(S) CASSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos.
Trata-se de prestação contas partidárias do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) de Marau/RS, referente ao exercício
financeiro de 2018.
O partido apresentou as contas em 24 de abril de 2019, devidamente representados os responsáveis. (fl. 2)
Foi publicado Edital no DEJERS, conforme determina art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo impugnação das contas. (fl. 49)
Exarado parecer conclusivo pela aprovação das contas. (fl. 60)
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido. (fl. 61)
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é importante salientar que os partidos políticos devem estrita observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na
Lei 9.096/95, que regula a criação, manutenção e funcionamento das organizações partidárias, bem como ao que dispõe as normas expedidas
pelo Tribunal Superior Eleitoral-TSE, necessárias para dar fiel cumprimento à legislação, dentre elas a Resolução TSE n. 23.464/15, que
disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e dispõe, em seu art. 28, inciso I, que o partido está obrigado a enviar, anualmente, as
prestações de contas partidárias do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano subsequente, à Justiça Eleitoral, a qual exerce a fiscalização
sobre a escrituração contábil e a prestação de contas dos partidos políticos.
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Além disso, a agremiação deve conservar documentação comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos; em
cumprimento ao artigo 34, inciso IV, da Lei 9.96/95.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido teve movimentação de recursos e apresentou a documentação necessária como lhe foi
solicitado.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17, julgo aprovadas as contas referentes ao exercício
financeiro de 2018 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) de Marau/RS.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 50-79.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Ausência de Prestação - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Nova Alvorada
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
RESPONSÁVEL(S) : DIRCEU GROLLI E TIAGO SOTILLE ROSSATTO
Vistos.
O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Nova Alvorada/RS não prestou tempestivamente as contas partidárias relativas ao exercício
2018.
Expedidas as cartas de notificações e transcorrido o prazo sem manifestação, foi determinada a suspensão do recebimento dos recursos do
fundo partidário e o regular trâmite do feito, conforme rito específico. (fl. 10)
O examinador prestou que, não há registros sobre a eventual emissão de recibos de doação por parte do Diretório Municipal do Partido no ano
de 2018, nos termos da exigência contida no art. 11 da Resolução do TSE 23.546/2017. Sendo assim opinando para que as contas sejam
julgadas não prestadas. (fl. 18)
O Ministério Público opinou para que sejam julgadas como não prestas as contas (fl. 20).
Vieram os autos conclusos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
O feito encontra-se apto a julgamento, eis que o partido político e seus respectivos representantes foram intimados, deixando transcorrer os
prazos sem manifestação. Assim, é de se reconhecer a preclusão e a respectiva revelia das partes no presente processo, nos termos do art.
344 do CPC, os quais, não apresentaram as contas e nem constituíram defensor, sendo que os prazos fluirão da data de publicação da
sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Nos termos do art. 32 da Lei 9.096/95, os partidos políticos estão obrigados a prestar contas, anualmente a Justiça Eleitoral, até o dia 30 de
abril do ano subsequente.
Ainda que os órgãos partidários municipais não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, os mesmos continuam
obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme o art. 28 §2º da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Quando não há movimentação financeira ou estimável em dinheiro de qualquer espécie, a agremiação partidária deve apresentar declaração
de ausência de movimentação financeira nos termos do art. 28, §3º, da Resolução TSE nº 23.464/15.
Intimados, tanto agremiação partidária quanto os responsáveis financeiros, não apresentaram manifestação, deixando transcorrer o prazo,
demonstrando desinteresse na correta apresentação das contas, entregando as peças regulamentares e prestação de contas completa.
Nos termos do art. 45, VIII, al. b e c, após devidamente assegurado o amplo direito de defesa, cabe ao magistrado decidir a causa de acordo
com os elementos existentes e sua livre convicção.
Diante da ausência de elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da origem
de recursos, não tendo sido apresentados os documentos e as informações obrigatórias constantes na legislação eleitoral, e, ainda, tendo o
órgão partidário deixado de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impede a análise da movimentação dos seus
recursos financeiros, torna-se imperioso julgar as contas como não prestadas.
Há que se observar que, nos termos do art. 47, §2º, da Resolução 23.546/2017, fica o órgão partidário obrigado a devolver integralmente todos
os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados, bem como terá suspenso o registro ou a
anotação do órgão de direção municipal.
Por fim, nos termos do disposto no art. 42 da Resolução TSE n. 23.465/15, a qual disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e
extinção de partidos políticos, “Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas
partidárias julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação”.
Não obstante, o ministro Gilmar Mendes concedeu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6032, para dar interpretação
conforme a Constituição Federal às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que permitam a suspensão automática do registro de órgão
partidário estadual ou municipal em razão da ausência de prestação de contas.
A ADI questiona o artigo 47, caput e parágrafo 2º, da Resolução/TSE 23.432/2014; o artigo 48, caput e parágrafo 2º da Resolução/TSE
23.546/2017; e o artigo 42, caput, da Resolução/TSE 23.571/2018, todos de mesmo conteúdo, estabelecendo sanção de suspensão do
registro ou anotação do órgão partidário em caso de não apresentação de prestação de contas.
Diante do exposto, nos termos do art. 46, IV, ‘a’ e ‘b’, da Resolução TSE nº 23.546/2017, DECRETO A REVELIA do Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) de Nova Alvorada/RS e seus agentes responsáveis, Dirceu Grolli e Tiago Sotille Rossatto, e julgo NÃO PRESTADAS as
contas do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Nova Alvorada/RS, referentes ao exercício 2018, ficando a agremiação partidária
proibida de receber recursos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a situação.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 143/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 37-80.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Camargo
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (ADV(S) ANGELA MARIA FIORAVANÇO-OAB 62954)
RESPONSÁVEL(S) : DILMOVA PORTELLA CAVALINI E ODETE BRUGNERA ZANUZZO (ADV(S) ANGELA MARIA FIORAVANÇO-OAB
62954)
Vistos.
Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 144/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-43.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Gentil
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) ODAIR BIANCHIN-OAB 86957)
RESPONSÁVEL(S) : JAIRO LUIZ VIZZOTTO E JOEL OLIVEIRA DA SILVA (ADV(S) ODAIR BIANCHIN-OAB 86957)
Vistos.
Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 145/2019 - 62 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-88.2019.6.21.0062
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Vila Maria
JUÍZA ELEITORAL: MARGOT CRISTINA AGOSTINI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT (ADV(S) ELISANDRA BISSANI-OAB 89444)
RESPONSÁVEL(S) : JUNIOR LONGO E JHONI GREISO ORSATO (ADV(S) ELISANDRA BISSANI-OAB 89444)
Vistos.
Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo.
D.L.
Marau, 09 de setembro de 2019
MARGOT CRISTINA AGOSTINI
Juíza Eleitoral da 062ª ZE

64ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-67.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Cristal do Sul
JUIZ ELEITORAL: MARCO AURÉLIO ANTUNES DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (ADV(S) DUDIQUELI DALAGNESE-OAB 97818)
RESPONSÁVEL(S) : ELOI LUIZ ROCKEMBACK E LAIRTON MAYER (ADV(S) DUDIQUELI DALAGNESE-OAB 97818)
Vistos.
A Unidade Técnica, em parecer conclusivo (fls. 50/51), e o Ministério Público Eleitoral (fls. 53/54) constataram a existência de irregularidades
nas contas partidárias, opinando por sua desaprovação.
Diante disso, nos termos do art. 38 da Resolução TSE 23.546/2017, determino a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa
de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem
produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
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Após, voltem os autos conclusos.
Rodeio Bonito, 09 de setembro de 2019
MARCO AURÉLIO ANTUNES DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 064ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 99/2019 - 64 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 29-97.2019.6.21.0064
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018.
PROCEDÊNCIA: Jaboticaba
JUIZ ELEITORAL: MARCO AURÉLIO ANTUNES DOS SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
RESPONSÁVEL(S) : MAIRO TRENTIN PIOVESAN E GILSON ALMIR CANCIAN (ADV(S) IVALDICO PIAIA-OAB 79557)
I – RELATÓRIO
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, do município de Jaboticaba/RS, relativa ao
exercício financeiro de 2018 (fls. 2-53).
Publicado, por edital, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício (fl. 57) e enviados tais documentos ao Ministério
Público Eleitoral (fl. 59), decorreu o prazo legal sem a apresentação de impugnação (fl. 60).
A Unidade Técnica apresentou exame preliminar, opinando pela intimação das partes para complementar a documentação apresentada (fl.
61).
Intimados, decorreu o prazo legal sem a manifestação pelas partes (fl. 64).
A Unidade Técnica (fls. 65-68) e o Ministério Público Eleitoral (fls.70/71) manifestaram-se pela aprovação com ressalvas das contas partidárias.
Vieram os autos para sentença
É o relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
As contas foram apresentadas tempestivamente pela agremiação partidária (em 29/04/2019) e em conformidade com os dispositivos da Lei
9.096/95 e da Resolução TSE n° 23.546/17 quanto a arrecadação e gastos partidários.
Em relação às receitas partidárias, o partido político informou ter recebido, durante o exercício financeiro de 2018, recursos financeiros no
valor total de R$ 246,57 (duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), sendo R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) a título de
"transferências do Diretório Nacional" e R$ 16,57 (dezesseis reais e cinquenta e sete centavos) a título de "juros e outras rendas". Além disso,
recebeu doação estimável em dinheiro no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), consistente na prestação de serviços de consultoria jurídica.
Segundo se depreende, os valores recebidos a título de transferências interpartidárias, oriundas do Diretório Nacional, decorrem de
contribuições feitas por filiados e/ou simpatizantes locais, que efetuaram suas doações diretamente ao órgão nacional, que repassou uma
parcela destes valores aos órgãos municipais, conforme muito bem esclarecido pela Unidade Técnica às fls. 65/66 e discriminado nos
demonstrativos de fls. 28 e 30/31.
Registre-se que, conforme passou a entender o egrégio Tribunal Regional Eleitoral gaúcho, não cabe aos Juízes Eleitorais a apreciação da
regularidade dos recursos recebidos pelo Diretório Nacional a título de doação, ainda que a maior fração destes sejam repassados aos
Diretórios Municipais, cabendo ao TSE sua fiscalização. Neste sentido:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
REALIZADA POR TITULARES DE CARGOS PÚBLICOS. PODER DE AUTORIDADE. LICITUDE DOS RECURSOS RECEBIDOS DOS
DETENTORES DE MANDATO ELETIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. VALORES REPASSADOS PELO DIRETÓRIO NACIONAL AO
MUNICIPAL. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DAS ESFERAS. REFORMA DA SENTENÇA. DIMINUIÇÃO DO VALOR PARA
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. AFASTADA A SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANTIDAS A PENA DE
MULTA E A DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.[...] Doações oriundas de repasse do diretório nacional da agremiação
partidária, identificadas no exame da prestação de contas do diretório municipal do partido. Inconfundíveis as contas das duas
esferas, de maneira que o recolhimento da quantia irregularmente recebida somente pode ser determinado, de forma autônoma e
independente, pelo órgão jurisdicional competente para o exame da contabilidade da direção nacional. [...]. (TRE/RS, RE 4994.2017.6.21.0020, julgado em 28/01/2018) (grifo nosso)
Assim, quanto à arrecadação de recursos financeiros pelo Diretório Municipal, resta a análise por este juízo apenas em relação ao valor
recebido pelo partido político a título de juros e outras rendas, no valor de R$ 16,57 (dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), sobre os
quais, registre-se, não existe qualquer documento comprobatório de seu recebimento.
Com efeito, no exame preliminar de fl. 61 a Unidade Técnica solicitou ao prestador de contas a juntada, dentre outros documentos, de extrato
bancário que comprovasse o recebimento de referido valor da instituição financeira. Contudo, o órgão partidário manteve-se inerte, mesmo
devidamente intimado para complementar a documentação inicialmente apresentada, não tendo logrado comprovar o recebimento de tais
recursos.
A irregularidade apontada, embora manifesta, não impede a apreciação das contas pela Justiça Eleitoral, diante de seu ínfimo valor, bem como
pelo fato de tratar-se de recurso recebido, em tese, da instituição financeira, pela simples manutenção da conta bancária pela grei municipal,
não havendo que se falar em fonte vedada ou recurso de origem não identificada. Deste modo, com base no princípio da proporcionalidade,
mostra-se adequada a aprovação das contas, com ressalvas.
O partido político não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário.
Em relação às despesas partidárias, o partido político declara gastos totais de R$ 1.218,00 (um mil, duzentos e dezoito reais), sendo R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de "transportes e viagens"; R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) a título de "serviços técnicoprofissionais"; R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) com "comissões e tarifas bancárias" e R$ 30,00 (trinta reais) a título de
"despesas financeiras - atualização monetária de empréstimos".
As despesas financeiras declaradas foram devidamente comprovadas pelas notas fiscais de fls. 25 e 26, bem como pelos extratos bancários
de fls. 8-19.
Toda a movimentação financeira declarada pela agremiação partidária, com exceção dos R$ 16,57 que o pertido político alega ter recebidos a
título de "juros e outras rendas", ocorreu na conta bancária informada, mostrando-se compatível com os extratos bancários acostados aos
autos, o que permitiu a integral e regular fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Deste modo, considerando a regularidade das contas apresentadas, notadamente quanto à arrecadação e gastos pelo partido político, a
aprovação das contas, com a ressalva já mencionada, é medida que se impõem.
III – DISPOSITIVO
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Isto posto, na forma do art. 46, inciso II, da Resolução TSE n° 23.546/17, APROVO COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo PARTIDO
DOS TRABALHADORES - PT, do município de Jaboticaba/RS, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Rodeio Bonito, 09 de setembro de 2019
MARCO AURÉLIO ANTUNES DOS SANTOS
Juiz Eleitoral da 064ª ZE

66ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 101/2019 - 66 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-43.2018.6.21.0066
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canoas
JUÍZA ELEITORAL: GEOVANNA ROSA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - CANOAS/RS (ADV(S) GILMAR JOSÉ PAIEL DE ALMEIDA-OAB 25870)
RESPONSÁVEL(S) : NEDY DE VARGAS MARQUES (ADV(S) EDUARDO MAZZARINO-OAB 23734), ADEMIR ZANETTI E VANDRE DE
MOURA PADILHA
Vistos.
Considerando o Parecer Técnico de fls. 155/156, intimem-se o Partido e seus responsáveis para que se manifestem sobre a irregularidade
apontada no prazo de 20 (vinte) dias.
Cumpra-se.
Canoas, 06 de setembro de 2019
GEOVANNA ROSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE

71ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 40/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-61.2019.6.21.0071
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE - PV (ADV(S) MARIA ZORAIDE DA ROSA
CARLOS-OAB 101983)
RESPONSÁVEL(S) : ROSÂNGELA SCHNEIDER SOUZA (ADV(S) ANA PAULA KONRATH-OAB 100.952), SÉRGIO LUIS STASINSKI
(ADV(S) MARIA ZORAIDE DA ROSA CARLOS-OAB 101983)
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Verde - PV, por seu Diretório Municipal de Gravataí, RS, em cumprimento ao
disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela Resolução nº.
23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº 14.089/2019 em 29.04.2019 (fl.02).
O Edital nº 013/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 125 fl. 44, dia 10 de julho de 2019, bem como afixado em 09/07/2019 no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 22.07.2019 (fl. 41), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e aprovação (fls. 43/44).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação (fl.46 verso
e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, mencionada no parecer técnico e no
parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação isoladamente, porquanto a regular análise da
movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO VERDE - PV do município de Gravataí, julgando-as
regulares, com fulcro no art. 46, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 06 de setembro de 2019
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CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 41/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 31-46.2019.6.21.0071
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (ADV(S) JOSÉ LUIS BLASZAK-OAB 107.055-A)
RESPONSÁVEL(S) : ELISEU MONTEIRO E VANDERLEI FERNANDES (ADV(S) JOSE LUIS BLASZAK-OAB 107055A)
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido Popular Socialista - PPS, por seu Diretório Municipal de Gravataí, RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº. 23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº 18.628/2019 em
21.05.2019 (fl.02).
O Edital nº 013/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 125 fl. 44, dia 10 de julho de 2019, bem como afixado em 09/07/2019 no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 22.07.2019 (fl. 10), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
contudo, houve entrega intempestiva das contas, derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e
aprovação c/ressalvas (fl. 12).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação c/ressalvas
nos termos do parecer conclusivo exarado pelo perito (fl. 14 verso e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, exceto a apresentação intempestiva à
Justiça Eleitoral, mencionada no parecer técnico e no parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação
c/ressalvas isoladamente, porquanto a regular análise da movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS c/RESSALVAS, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS do
município de Gravataí, julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 06 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 42/2019 - 71 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-24.2019.6.21.0071
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Comissão Provisória - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Gravataí
JUÍZA ELEITORAL: CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) ATAÍDES LEMOS DA COSTA-OAB 68521)
RESPONSÁVEL(S) : LUCAS KIRSCHKE DA ROCHA E AURI SANCHES DE OLIVEIRA (ADV(S) ATAÍDES LEMOS DA COSTA-OAB 68521)
Vistos
Trata-se de processo de Prestação de Contas Anual do Partido dos Trabalhadores - PT, por seu Diretório Municipal de Gravataí, RS, em
cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A, da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução nº. 23.546/2017 do TSE, encaminhada a este juízo, relativa ao exercício do ano de 2018, e protocolada sob nº 15.695/2019 em
05.05.2019 (fl.02).
O Edital nº 013/2019 foi publicado no DEJERS, Edição nº 125 fl. 44, dia 10 de julho de 2019, bem como afixado em 09/07/2019 no mural de
avisos do Cartório Eleitoral e desafixado em 22.07.2019 (fl. 43), transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação.
Realizadas as análises necessárias das peças apresentadas, verificou-se que as mesmas estavam corretas quanto a sua forma contábil,
contudo, houve entrega intempestiva das contas, derivando o parecer conclusivo da prestação de contas partidárias pela sua regularidade e
aprovação c/ressalvas (fls. 45/46).
Sobreveio parecer do Ministério Público Eleitoral, que entendeu regulares as contas prestadas e manifestou-se pela sua aprovação c/ressalvas
nos termos do parecer conclusivo exarado pelo perito (fl. 48 verso e anverso).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A obrigatoriedade de prestação de contas dos órgãos partidários à Justiça Eleitoral constitui preceito elevado ao patamar constitucional (art.17,
inc. III, da Constituição da República) e vem regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e pela Resolução nº. 23.546/2017
do TSE.
Neste passo, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação de contas, de maneira
a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações legais.
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Consoante indica o parecer técnico, tais formalidades e limites legais foram observados pelo partido, exceto a apresentação intempestiva à
Justiça Eleitoral, mencionada no parecer técnico e no parecer do Ministério Público, o que, todavia, não é determinante em sua aprovação
c/ressalvas isoladamente, porquanto a regular análise da movimentação financeira.
Isto posto, julgo APROVADAS c/ressalvas, as contas partidárias do exercício de 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do
município de Gravataí, julgando-as regulares, com fulcro no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Gravataí, 06 de setembro de 2019
CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA
Juíza Eleitoral da 071ª ZE

79ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 98/2019 - 79 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-83.2019.6.21.0079
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Manoel Viana
JUIZ ELEITORAL: TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB 94089)
RESPONSÁVEL(S) : DANIEL FRANCISCO DA ROSA MORAIS E EDEN ARI GOMES CALDAS (ADV(S) DIOGO SANTOS DE LIMA-OAB
94089)
Para intimação do Órgão Partidário Municipal e dos Responsáveis Partidários Municipais.
Vistos.
Manifeste-se a Unidade Técnica acerca dos documentos apresentados às fls. 134/142, conforme art. 40 da Resolução TSE 23.546/2017.
Após, abra-se vista às partes para a apresentação de alegações finais no prazo comum de três dias.
Decorrido o prazo supra, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer final no prazo de três dias.
São Francisco de Assis, 10 de setembro de 2019
TOMÁS SILVEIRA MARTINS HARTMANN
Juiz Eleitoral da 079ª ZE

83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 147/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 40-06.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (PDT) DE BARRA FUNDA-RS (ADV(S) LUIZ CARLOS GHISSELLI JUNIOR-OAB
84835)
RESPONSÁVEL(S) : LUIZ CARLOS GHISSELLI JUNIOR E RUDIMAR ANTONIO PELLENZ (ADV(S) LUIZ CARLOS GHISSELLI JUNIOROAB 84835)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas referentes às Eleições 2018 do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista de Barra Funda-RS.
O Cartório Eleitoral informou, em 07/11/2018, a não apresentação das contas (fl. 02).
Foi determinada a autuação da informação na Classe Processual de Prestação de Contas e os demais procedimentos previstos no art. 52 da
Resolução TSE n. 23.553/17 (fl. 03).
O Cartório Eleitoral informou haver registro de extrato eletrônico no sistema, juntando-o às fls. 05/09, bem como não terem sido encontrados
registros de emissão de recibos de doação e de recebimento de recursos do Fundo Partidário ou de transferências intrapartidárias, com base
nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (fl. 12).
O partido e os Responsáveis, Sr. Rudimar Antonio Pellenz e Sr. Luiz Carlos Ghisselli Júnior, foram citados, conforme o art. 52, §6°, IV, da Res.
TSE nº 23.553/17 (fls. 13/14).
As contas foram apresentadas intempestivamente em 23/01/2019 (fls. 16/49).
Em 04/02/2019 foi publicado o Edital nº 001/2019, e, em 20/02/2019, o Ministério Público recebeu cópia do mesmo, em cumprimento ao art. 59
da Res. TSE nº 23.553/17. Não houve impugnações.
Expedido Exame Técnico das Contas (fl. 58), as partes permaneceram silentes.
Foram emitidos o Parecer Conclusivo (fl. 60) e Parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 62), ambos concluindo pela aprovação com ressalvas
das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
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Passo ao mérito.
Primeiramente, registro que o órgão partidário apresentou as contas intempestivamente em 23/01/2019 e que houve omissão quanto à entrega
de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 – 9 a 13/09/2018).
Contudo, como o documento da fl. 05 demonstra a existência de abertura de conta especificamente para as Eleições Gerais de 2018 (Banco
BANRISUL, ag. 706, conta n. 605898004, aberta em 15/08/2018), e porque consta o número 0 (zero) na parte inferior direita do quadrado que
a identifica, constata-se que inexistiu movimentação financeira na referida conta e que ela foi aberta especificamente para as Eleições Gerais
de 2018.
Nessa linha, embora essa conta bancária não corresponda à espécia “Doações para Campanha”, como os Sistemas Eleitorais evidenciam que
a conta foi aberta especificamente para as Eleições Gerais de 2018 e confirmam a ausência de movimentação financeira apresentada na
prestação de contas, entende-se que houve mera formalidade não cumprida.
Logo, havendo apenas falha que não compromete sua regularidade, entendo que as contas devem ser aprovadas com ressalvas, nos termos
do artigo 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no artigo 77, inc. II, da Resolução TSE n. 23.553/17, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista de Barra Funda-RS, relativas ao pleito de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda o Cartório Eleitoral com os devidos registros no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após, arquive-se.
Sarandi, 09 de setembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 148/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 59-12.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE RONDINHA-RS (ADV(S) RODRIGO DONIDA-OAB 97169)
RESPONSÁVEL(S) : ANDERSON LUIS CITOLIN E RENAN LUNARDI (ADV(S) RODRIGO DONIDA-OAB 97169)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas referentes às Eleições 2018 do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Rondinha-RS.
O Cartório Eleitoral informou, em 06/12/2018, a não apresentação das contas (fl. 02).
Foi determinada a autuação da informação na Classe Processual de Prestação de Contas e os demais procedimentos previstos no art. 52 da
Resolução TSE n. 23.553/17 (fl. 03).
O Cartório Eleitoral informou haver registro de extrato eletrônico no sistema, juntando-o às fls. 05/06, bem como não terem sido encontrados
registros de emissão de recibos de doação e de recebimento de recursos do Fundo Partidário ou de transferências intrapartidárias, com base
nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (fl. 09).
O Partido e o Presidente, Sr. Anderson Luis Citolin, foram citados, conforme o art. 52, §6°, IV, da Res. TSE nº 23.553/17 (fl. 10).
As contas foram apresentadas intempestivamente em 08/02/2019 (fls. 11/23).
Em 18/03/2019 foi publicado o Edital nº 004/2019, e, em 13/05/2019, o Ministério Público recebeu cópia do mesmo, em cumprimento ao art. 59
da Res. TSE nº 23.553/17. Não houve impugnações.
Expedido Exame Técnico das Contas (fl. 31), as partes permaneceram silentes.
Foram emitidos o Parecer Conclusivo (fl. 33) e Parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 35/36), ambos concluindo pela desaprovação das
contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Passo ao mérito.
Primeiramente, registro que o órgão partidário apresentou as contas intempestivamente em 08/02/2019 e que houve omissão quanto à entrega
de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 – 9 a 13/09/2018).
De outro lado, verifico que o art. 10, §2° da Resolução TSE nº 23.553/2017 estabelece que a obrigação de abertura de conta bancária
específica deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros.
Nessa esteira, cabe esclarecer o posicionamento adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul quanto a não abertura de
conta específica para a campanha eleitoral desde as eleições de 2016:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Demonstrada a participação da grei nas eleições de 2016 por meio de coligação. 2.
Ausência de abertura de conta bancária de campanha, em infringência ao art. 7º, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que determina
aos candidatos e às agremiações partidárias a obrigatoriedade de abertura de conta específica para a campanha eleitoral, mesmo que inexista
movimentação financeira. 3. A apresentação de extratos bancários zerados é instrumento de relevante importância para a demonstração da
alegada ausência de movimentação financeira, e a sua falta prejudica a confiabilidade das contas. 4. Manutenção do juízo de desaprovação da
prestação de contas. Redução, entretanto, da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para dois meses. 5.
Provimento parcial. (RE 722-79.2016.6.21.0131, de 22/11/2018, Relator Des. João Batista Pinto Silvira).
Assim, uma vez que a análise das contas restou prejudicada pela ausência de abertura de conta bancária, falha que compromete sua
regularidade, entendo que as contas devem ser desaprovadas, nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, e consoante ao
artigo 84 da referida resolução, sendo desaprovadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público
para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
III – DISPOSITIVO
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Diante do exposto, com fulcro no artigo 77, inc. II, da Resolução TSE n. 23.553/17, julgo DESAPROVADAS as contas do Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores de Rondinha-RS, relativas ao pleito de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda o Cartório Eleitoral com os devidos registros no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Por fim, mesmo ciente dos termos do art. 84 da Resolução TSE 23.553/17, por questão de economia processual e de recursos públicos,
determino a intimação do Ministério Público Eleitoral para que, querendo, requeira, no prazo de 3 (três) dias, a extração de cópia integral do
processo para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Após, arquive-se
Sarandi, 09 de setembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 149/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 41-88.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (PDT) DE NOVA BOA VISTA-RS (ADV(S) SAUL MARIO MATTEI-OAB 71756)
RESPONSÁVEL(S) : CLEBER BADIN E EIDER WILLERS MILANI (ADV(S) SAUL MARIO MATTEI-OAB 71756)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas referentes às Eleições 2018 do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista de Nova Boa VistaRS.
O Cartório Eleitoral informou, em 07/11/2018, a não apresentação das contas (fl. 02).
Foi determinada a autuação da informação na Classe Processual de Prestação de Contas e os demais procedimentos previstos no art. 52 da
Resolução TSE n. 23.553/17 (fl. 03).
O Cartório Eleitoral informou haver registro de extrato eletrônico no sistema, juntando-o às fls. 05/07, bem como não terem sido encontrados
registros de emissão de recibos de doação e de recebimento de recursos do Fundo Partidário ou de transferências intrapartidárias, com base
nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (fl. 10).
As contas foram apresentadas intempestivamente em 16/01/2019 (fls. 13/48).
Em 04/02/2019 foi publicado o Edital nº 001/2019, e, em 20/02/2019, o Ministério Público recebeu cópia do mesmo, em cumprimento ao art. 59
da Res. TSE nº 23.553/17. Não houve impugnações.
Expedido Exame Técnico das Contas (fl. 57), as partes permaneceram silentes.
Foram emitidos o Parecer Conclusivo (fl. 59) e Parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 61), ambos concluindo pela desaprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Passo ao mérito.
Primeiramente, registro que o órgão partidário apresentou as contas intempestivamente em 16/01/2019 e que houve omissão quanto à entrega
de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 – 9 a 13/09/2018).
De outro lado, verifico que o art. 10, §2° da Resolução TSE nº 23.553/2017 estabelece que a obrigação de abertura de conta bancária
específica deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros.
Nessa esteira, cabe esclarecer o posicionamento adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul quanto a não abertura de
conta específica para a campanha eleitoral desde as eleições de 2016:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Demonstrada a participação da grei nas eleições de 2016 por meio de coligação. 2.
Ausência de abertura de conta bancária de campanha, em infringência ao art. 7º, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que determina
aos candidatos e às agremiações partidárias a obrigatoriedade de abertura de conta específica para a campanha eleitoral, mesmo que inexista
movimentação financeira. 3. A apresentação de extratos bancários zerados é instrumento de relevante importância para a demonstração da
alegada ausência de movimentação financeira, e a sua falta prejudica a confiabilidade das contas. 4. Manutenção do juízo de desaprovação da
prestação de contas. Redução, entretanto, da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para dois meses. 5.
Provimento parcial. (RE 722-79.2016.6.21.0131, de 22/11/2018, Relator Des. João Batista Pinto Silvira).
Assim, uma vez que a análise das contas restou prejudicada pela ausência de abertura de conta bancária, falha que compromete sua
regularidade, entendo que as contas devem ser desaprovadas, nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, e consoante ao
artigo 84 da referida resolução, sendo desaprovadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público
para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no artigo 77, inc. II, da Resolução TSE n. 23.553/17, julgo DESAPROVADAS as contas do Diretório Municipal
do Partido Democrático Trabalhista de Nova Boa Vista-RS, relativas ao pleito de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda o Cartório Eleitoral com os devidos registros no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Por fim, mesmo ciente dos termos do art. 84 da Resolução TSE 23.553/17, por questão de economia processual e de recursos públicos,
determino a intimação do Ministério Público Eleitoral para que, querendo, requeira, no prazo de 3 (três) dias, a extração de cópia integral do
processo para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Após, arquive-se
Sarandi, 09 de setembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO - Juíza Eleitoral da 083ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 150/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-55.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO VERDE
RESPONSÁVEL(S) : ADENILSON DE SOUZA DE MOURA E SABRINA ZANELA DE SOUZA
Vistos.
Preliminarmente, em razão da ausência de constituição de advogados nos autos, com base no art. 76, §1°, II do Código de Processo de Civil
(CPC), aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral em vista dos termos do art. 15 desse mesmo Diploma Legal, declaro a revelia do
Partido Verde, e de seus Responsáveis, Sr. Adenilson de Souza de Moura e Sra. Sabrina Zanella de Souza, com a perda do direito de
intimação dos atos processuais, conforme o art. 346, também do CPC.
Ante a não apresentação das contas, juntem-se aos presentes autos os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e
certifiquem-se as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Informe, o órgão técnico, se foi ou não constatada irregularidade ante os dados disponíveis.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, retornem os autos conclusos.
Sarandi, 09 de setembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 151/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-27.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) DE RONDINHA-RS
RESPONSÁVEL(S) : ALCIANI LUIS SCARAVONATTO E CLÓVIS PAULO MICHIELIN (ADV(S) CASSIANO JOSÉ REBELATTO-OAB 106435
E NATÁLIA LUIZA CALZA REBELATTO-OAB 92309)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas referentes às Eleições 2018 do Diretório Municipal do Progressistas de Rondinha-RS.
O Cartório Eleitoral informou, em 06/12/2018, a não apresentação das contas (fl. 02).
Foi determinada a autuação da informação na Classe Processual de Prestação de Contas e os demais procedimentos previstos no art. 52 da
Resolução TSE n. 23.553/17 (fl. 03).
O Cartório Eleitoral informou haver registro de extrato eletrônico no sistema, juntando-o às fls. 05/06, bem como não terem sido encontrados
registros de emissão de recibos de doação e de recebimento de recursos do Fundo Partidário ou de transferências intrapartidárias, com base
nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (fl. 09).
O partido e o Presidente, Sr. Alciani Luis Scaravonatto, foram citados, conforme o art. 52, §6°, IV, da Res. TSE nº 23.553/17 (fl. 10).
Os responsáveis peticionaram pedindo prorrogação do prazo para apresentação da prestação de contas (fl. 22), prazo este que fora indeferido
por ausência de previsão legal.
As contas foram apresentadas intempestivamente em 03/05/2019 (fls. 30/35).
Em 22/05/2019 foi publicado o Edital nº 010/2019, e, em 23/05/2019, o Ministério Público recebeu cópia do mesmo, em cumprimento ao art. 59
da Res. TSE nº 23.553/17. Não houve impugnações.
Expedido Exame Técnico das Contas (fl. 44), as partes permaneceram silentes.
Foram emitidos o Parecer Conclusivo (fl. 46) e Parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 48), ambos concluindo pela desaprovação das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Passo ao mérito.
Primeiramente, registro que o órgão partidário apresentou as contas intempestivamente em 03/05/2019e que houve omissão quanto à entrega
de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 – 9 a 13/09/2018).
De outro lado, verifico que o art. 10, §2° da Resolução TSE nº 23.553/2017 estabelece que a obrigação de abertura de conta bancária
específica deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos ainda que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros.
Nessa esteira, cabe esclarecer o posicionamento adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul quanto a não abertura de
conta específica para a campanha eleitoral desde as eleições de 2016:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 7º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/15. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Demonstrada a participação da grei nas eleições de 2016 por meio de coligação. 2.
Ausência de abertura de conta bancária de campanha, em infringência ao art. 7º, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que determina
aos candidatos e às agremiações partidárias a obrigatoriedade de abertura de conta específica para a campanha eleitoral, mesmo que inexista
movimentação financeira. 3. A apresentação de extratos bancários zerados é instrumento de relevante importância para a demonstração da
alegada ausência de movimentação financeira, e a sua falta prejudica a confiabilidade das contas. 4. Manutenção do juízo de desaprovação da
prestação de contas. Redução, entretanto, da penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário para dois meses. 5.
Provimento parcial. (RE 722-79.2016.6.21.0131, de 22/11/2018, Relator Des. João Batista Pinto Silvira).
Assim, uma vez que a análise das contas restou prejudicada pela ausência de abertura de conta bancária, falha que compromete sua
regularidade, entendo que as contas devem ser desaprovadas, nos termos do artigo 77, III, da Resolução TSE n. 23.553/2017, e consoante ao
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artigo 84 da referida resolução, sendo desaprovadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público
para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no artigo 77, inc. II, da Resolução TSE n. 23.553/17, julgo DESAPROVADAS as contas do Diretório Municipal
do Progressistas de Rondinha-RS, relativas ao pleito de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda o Cartório Eleitoral com os devidos registros no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Por fim, mesmo ciente dos termos do art. 84 da Resolução TSE 23.553/17, por questão de economia processual e de recursos públicos,
determino a intimação do Ministério Público Eleitoral para que, querendo, requeira, no prazo de 3 (três) dias, a extração de cópia integral do
processo para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Após, arquive-se.
Sarandi, 09 de setembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 152/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 52-20.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE NOVA BOA VISTA-RS (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858)
RESPONSÁVEL(S) : MARCOS RUBENICH E VANDERLEI WOLFART (ADV(S) MAIQUEL ADAM-OAB 69858), ALEX MILANI
Vistos, etc.
Preliminarmente, tendo em vista a natureza jurídica da ação de Prestação de Contas, que se assemelha, em muito, ao de Jurisdição
Voluntária, com base ainda no art. 15 do Código de Processo Civil (CPC), que possibilita a utilização subsidiária de suas normas ao Processo
Eleitoral, entendo aplicável à lide os termos do parágrafo único do art. 723 do CPC, pelo que determino, com arrimo no art. 76, §1°, II, também
do CPC, a intimação do Responsável, Sr. ALEX MILANI, para apresentar procuração constituindo advogado, no prazo de 3 (três) dias, sob
pena de ter a revelia decretada nos autos.
Os autos vêm conclusos com ofício da parte prestadora das contas, juntado às fls. 68/69.
Isso posto, decido.
Via de regra, as comunicações, nos autos de qualquer ação, ocorrem pelo uso de ofício apenas com terceiros, ou seja, com quem não é parte
na lide. Sendo parte, exige-se capacidade postulatória, que significa habilitar um advogado para se manifestar por meio de petição.
Nessa linha, como o ofício das fls. 68/69 é de uma parte na presente ação, qual seja, a agremiação que prestou contas, a manifestação que
consta em seu bojo deveria ser feita através de uma petição, por meio de seu advogado, pelo que determino a intimação de seu procurador
para que ratifique ou retifique o teor do referido documento, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de desentranhamento e devolução ao
remetente.
Diligências legais.
Sarandi, 09 de setembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 153/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 34-62.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS (PP) - RONDINHA-RS
RESPONSÁVEL(S) : ALCIANI LUIS SCARAVONATTO E CLOVIS PAULO MICHIELIN (ADV(S) CASSIANO JOSÉ REBELATTO-OAB 106435
E NATÁLIA LUIZA CALZA REBELATTO-OAB 92309)
Vistos.
Ante a não manifestação das partes, juntem-se aos presentes autos os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e
certifiquem-se as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Informe, o órgão técnico, se foi ou não constatada irregularidade ante os dados disponíveis.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, retornem os autos conclusos.
Sarandi, 09 de setembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 154/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-25.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)
RESPONSÁVEL(S) : JOÃO MANOEL SILVEIRA E SAMUEL DE CAMPOS NILSON
Vistos.
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Preliminarmente, em razão da ausência de constituição de advogados nos autos, com base no art. 76, §1°, II do Código de Processo de Civil
(CPC), aplicado subsidiariamente ao Processo Eleitoral em vista dos termos do art. 15 desse mesmo Diploma Legal, declaro a revelia do
Partido Trabalhista Brasileiro, e do Responsável, Sr. João Manoel Silveira, com a perda do direito de intimação dos atos processuais, conforme
o art. 346, também do CPC.
Outrossim, diante da certidão da fl. 28, renove-se a citação do Responsável, Sr. Samuel de Campos Nilson, determinada no despacho da fl. 14
por oficial de justiça ad doc. Para tal ato, designo servidor ocupante do cargo de Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Rio
Grande do Sul, nos moldes da Res.-TRE/RS nº 264/15.
Sarandi, 09 de setembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 155/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 48-80.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) DE SARANDI-RS (ADV(S) MARCIO CESAR SCHIO-OAB 78543)
RESPONSÁVEL(S) : EDSON TADEU CEZIMBRA E CLÓVIS ASCHI (ADV(S) MARCIO CESAR SCHIO-OAB 78543)
Vistos etc.
I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas referentes às Eleições 2018 do Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Sarandi-RS.
O Cartório Eleitoral informou, em 06/12/2018, a não apresentação das contas (fl. 02).
Foi determinada a autuação da informação na Classe Processual de Prestação de Contas e os demais procedimentos previstos no art. 52 da
Resolução TSE n. 23.553/17 (fl. 03).
O Cartório Eleitoral informou haver registro de extrato eletrônico no sistema, juntando-o às fls. 05/06, bem como não terem sido encontrados
registros de emissão de recibos de doação e de recebimento de recursos do Fundo Partidário ou de transferências intrapartidárias, com base
nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (fl. 09).
O partido e os Responsáveis, Sr. Edson Tadeu Cezimbra e Sr. Clóvis Aschi, foram citados, conforme o art. 52, §6°, IV, da Res. TSE nº
23.553/17 (fls. 10/11).
As contas foram apresentadas intempestivamente em 18/01/2019 (fls. 12/46), e complementando-as em 21/01/2019 (fls. 48/73).
Em 04/02/2019 foi publicado o Edital nº 001/2019, e, em 20/02/2019, o Ministério Público recebeu cópia do mesmo, em cumprimento ao art. 59
da Res. TSE nº 23.553/17. Não houve impugnações.
Expedido Exame Técnico das Contas (fl. 82), as partes permaneceram silentes.
Foram emitidos o Parecer Conclusivo (fl. 84) e Parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 86), ambos concluindo pela aprovação com ressalvas
das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Passo ao mérito.
Primeiramente, registro que o órgão partidário apresentou as contas intempestivamente em 18/01/2019 e que houve omissão quanto à entrega
de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 – 9 a 13/09/2018).
Contudo, como o documento da fl. 05 demonstra a existência de abertura de conta especificamente para as Eleições Gerais de 2018 (Banco
BANRISUL, ag. 417, conta n. 618668308, aberta em 14/08/2018), e porque consta o número 0 (zero) na parte inferior direita do quadrado que
a identifica, constata-se que inexistiu movimentação financeira na referida conta e que ela foi aberta especificamente para as Eleições Gerais
de 2018.
Nessa linha, embora essa conta bancária não corresponda à espécie “Doações para Campanha”, como os Sistemas Eleitorais evidenciam que
a conta foi aberta especificamente para as Eleições Gerais de 2018 e confirmam a ausência de movimentação financeira apresentada na
prestação de contas, entende-se que houve mera formalidade não cumprida e erro material na manifestação da fl. 12, que declara não ter sido
aberta conta bancária para as Eleições Gerais de 2018.
Logo, havendo apenas falha que não compromete sua regularidade, entendo que as contas devem ser aprovadas com ressalvas, nos termos
do artigo 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no artigo 77, inc. II, da Resolução TSE n. 23.553/17, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
do Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Sarandi-RS, relativas ao pleito de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda o Cartório Eleitoral com os devidos registros no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após, arquive-se.
Sarandi, 09 de setembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 156/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 56-57.2018.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Eleições - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE BARRA FUNDA-RS (ADV(S) JAQUELI DA SILVEIRA-OAB 86539)
RESPONSÁVEL(S) : CLOVIS BATISTELLA E ELENIR DOS SANTOS GNOATTO (ADV(S) JAQUELI DA SILVEIRA-OAB 86539)
Vistos etc.
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I – RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas referentes às Eleições 2018 do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Barra Funda-RS.
O Cartório Eleitoral informou, em 06/12/2018, a não apresentação das contas (fl. 02).
Foi determinada a autuação da informação na Classe Processual de Prestação de Contas e os demais procedimentos previstos no art. 52 da
Resolução TSE n. 23.553/17 (fl. 03).
As contas foram apresentadas intempestivamente em 03/01/2019 (fls. 06/45).
Em 04/02/2019 foi publicado o Edital nº 001/2019, e, em 20/02/2019, o Ministério Público recebeu cópia do mesmo, em cumprimento ao art. 59
da Res. TSE nº 23.553/17. Não houve impugnações.
Expedido Exame Técnico das Contas (fl. 54), as partes permaneceram silentes.
Foram emitidos o Parecer Conclusivo (fl. 56) e Parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 58), ambos concluindo pela aprovação com ressalvas
das contas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Passo ao mérito.
Primeiramente, registro que o órgão partidário apresentou as contas intempestivamente em 03/01/2019 e que houve omissão quanto à entrega
de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 – 9 a 13/09/2018).
Contudo, como o extrato bancário de fls. 19/24 demonstra a existência de abertura de conta especificamente para as Eleições Gerais de 2018
(Banco BANRISUL, ag. 706, conta n. 605898306, aberta em 20/08/2018), e analisando o mesmo, constata-se que inexistiu movimentação
financeira na referida conta e que ela foi aberta especificamente para as Eleições Gerais de 2018.
Nessa linha, embora essa conta bancária não corresponda à espécia “Doações para Campanha”, como os Sistemas Eleitorais evidenciam que
a conta foi aberta especificamente para as Eleições Gerais de 2018 e confirmam a ausência de movimentação financeira apresentada na
prestação de contas, entende-se que houve mera formalidade não cumprida.
Logo, havendo apenas falha que não compromete sua regularidade, entendo que as contas devem ser aprovadas com ressalvas, nos termos
do artigo 77, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no artigo 77, inc. II, da Resolução TSE n. 23.553/17, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Barra Funda-RS, relativas ao pleito de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda o Cartório Eleitoral com os devidos registros no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após, arquive-se.
Sarandi, 09 de setembro de 2019
ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
Juíza Eleitoral da 083ª ZE

85ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 139-67.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos
PROCEDÊNCIA: Três Forquilhas
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PSB - 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - OMISSO
RESPONSÁVEL(S) : DILSONI BARROS DE SOUZA E ARLEI JUSTO HOFFMANN
Vistos
Em que pese a promoção Ministerial, mantenho a decisão da fl. 27, pelos próprios fundamentos.
A providência postulada pode ser adotada pelo próprio agente do Ministério Público, mediante a remessa de cópias dos autos.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Torres, 06 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 140/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 124-98.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : SD - 77 - SOLIDARIEDADE - OMISSO
RESPONSÁVEL(S) : FLADEMIR ROCHA E NOEMIO BERNARDI
Vistos
Em que pese a promoção Ministerial, mantenho a decisão da fl. 27, pelos próprios fundamentos.
A providência postulada pode ser adotada pelo próprio agente do Ministério Público, mediante a remessa de cópias dos autos.
Intime-se.
Após, arquive-se.
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Torres, 06 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 141/2019 - 85 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 123-16.2018.6.21.0085
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Arroio do Sal
JUÍZA ELEITORAL: MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
PARTIDO(S) : PSD - 55 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA - OMISSO
RESPONSÁVEL(S) : HÉLIO PROCÓPIO BORGES E VALTOR DEWES
Vistos
Em que pese a promoção Ministerial, mantenho a decisão da fl. 25, pelos próprios fundamentos.
A providência postulada pode ser adotada pelo próprio agente do Ministério Público, mediante a remessa de cópias dos autos.
Intime-se.
Após, arquive-se.
Torres, 06 de setembro de 2019
MARILDE ANGELICA WEBBER GOLDSCHMIDT
Juíza Eleitoral da 085ª ZE

91ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 57/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 44-24.2015.6.21.0091
Execução Penal - Cumprimento de acórdão
PROCEDÊNCIA: Humaitá
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
APENADO(S) : ANTÔNIO JOSÉ WEGMANN (ADV(S) VALMOR GUSTAVO SCHWADE -OAB 114.903)
Vistos.
Trata-se de pedido formulado por ANTONIO JOSÉ WEGMANN, objetivando a concessão de indulto, com base no Decreto nº 9.246, de 21 de
dezembro de 2017, em razão de ter cumprido 1/5 da pena restritiva de direitos que lhe foi imposta e adimplido integralmente a prestação
pecuniária resultante da conversão da pena, além de ¼ da pena de multa aplicada.
O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.
DECIDO.
O Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, previu, em seu artigo 1º, inciso I, que "o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas
nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente […], nos crimes
praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa".
Já no artigo 8º, inciso I, estabeleceu que “os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena de que trata este Decreto
são aplicáveis à pessoa que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos”.
No caso em análise, Antônio José Wegmann foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, em regime aberto,
substituída por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, situação que, a princípio, ensejaria a concessão do indulto.
Contudo, conforme decisão proferida nas fls. 249-250, já foi DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTÔNIO JOSÉ WEGMANN, em
razão do cumprimento integral da pena, razão pela qual resta prejudicado o pedido de concessão do indulto no particular.
De outra parte, remanescendo tão somente o pagamento da pena de multa, eventual suspensão da exigibilidade deve ser suscitada perante a
Fazenda Pública, uma vez que se trata de dívida de valor, inexistindo competência do juízo da execução criminal para deliberação sobre a
questão.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. NATUREZA JURÍDICA. DÍVIDA DE
VALOR. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento da Terceira Seção desta
Corte, a pena pecuniária é considerada dívida de valor e, assim, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência
exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. 2. Não cabe ao Juízo das execuções penais decidir acerca do eventual indulto da pena
de multa convertida em dívida de valor, pois, independentemente da origem penal da sanção, transmudou-se esta em obrigação de
natureza fiscal, motivo pelo qual sua execução passou a ser da competência exclusiva da autoridade fiscal. 3. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC 441809 / SP. Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS. Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Data do Julgamento:
30/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 04/06/2019).
Intimem-se.
Após, rearquive-se.
Diligências legais.
Crissiumal, 09 de setembro de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 58/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: EP - 43-39.2015.6.21.0091
Execução Penal - Cumprimento de acórdão
PROCEDÊNCIA: Humaitá
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
APENADO(S) : CÉSAR SCHWADE (ADV(S) VALMOR GUSTAVO SCHWADE -OAB 114.903)
Vistos.
Trata-se de pedido formulado por CESAR SCHWADE, objetivando a concessão de indulto, com base no Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro
de 2017, em razão de ter cumprido 1/5 da pena restritiva de direitos que lhe foi imposta e adimplido integralmente a prestação pecuniária
resultante da conversão da pena, além de ¼ da pena de multa aplicada.
O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.
DECIDO.
O Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, previu, em seu artigo 1º, inciso I, que "o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas
nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente […], nos crimes
praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa".
Já no artigo 8º, inciso I, estabeleceu que “os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena de que trata este Decreto
são aplicáveis à pessoa que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos”.
No caso em análise, Cesar Schwade foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída
por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, situação que, a princípio, ensejaria a concessão do indulto.
Contudo, conforme decisão proferida nas fls. 316-317, já foi DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE de CESAR SCHWADE, em razão do
cumprimento integral da pena, razão pela qual resta prejudicado o pedido de concessão do indulto no particular.
De outra parte, remanescendo tão somente o pagamento da pena de multa, eventual suspensão da exigibilidade deve ser suscitada perante a
Fazenda Pública, uma vez que se trata de dívida de valor, inexistindo competência do juízo da execução criminal para deliberação sobre a
questão.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. NATUREZA JURÍDICA. DÍVIDA DE
VALOR. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento da Terceira Seção desta
Corte, a pena pecuniária é considerada dívida de valor e, assim, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência
exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. 2. Não cabe ao Juízo das execuções penais decidir acerca do eventual indulto da pena
de multa convertida em dívida de valor, pois, independentemente da origem penal da sanção, transmudou-se esta em obrigação de
natureza fiscal, motivo pelo qual sua execução passou a ser da competência exclusiva da autoridade fiscal. 3. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC 441809 / SP. Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS. Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Data do Julgamento:
30/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 04/06/2019).
Intimem-se.
Após, rearquive-se.
Diligências legais.
Crissiumal, 09 de setembro de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 59/2019 - 91 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-92.2019.6.21.0091
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Crissiumal
JUIZ ELEITORAL: DIEGO DEZORZI
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753)
RESPONSÁVEL(S) : WILLY CARLOS GRUN E DELCIO LUIZ FRANCK (ADV(S) CARLOS BRACKMANN-OAB 52753)
Vistos.
Intimem-se o órgão partidário e seus representantes, na pessoa de seu advogado, com vista dos autos, acerca do Parecer Ministerial, para
que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as, e
demonstrando a sua relevância para o processo.
Dil. legais.
Crissiumal, 09 de setembro de 2019
DIEGO DEZORZI
Juiz Eleitoral da 091ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 338/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 60-61.2018.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROCEDÊNCIA: Palmitinho
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) DIONATAN JOSE PERETTO-OAB 92882 E ELISANDRO ANTONIO
PERETTO-OAB 70457)
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RESPONSÁVEL(S) : SEBASTIÃO FRANCISCO PASTÓRIO (ADV(S) DIONATAN JOSE PERETTO-OAB 92882 E ELISANDRO ANTONIO
PERETTO-OAB 70457), NALDIR VICENTE (ADV(S) DIONATAN JOSÉ PERETTO-OAB 92882 E ELISANDRO ANTONIO PERETTO-OAB
70457)
Vistos.
Intime-se o devedor, na pessoa de seus advogados, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional ou requeira o parcelamento, no
prazo de 15 dias, dos valores determinados na sentença, conforme art. 60, I, “b" e art. 60, III, “b”, ambos da Resolução TSE n. 23.546/2017, c/c
o art. 13, II da Resolução TRE-RS nº 298/2017.
Diligências legais.
Frederico Westphalen, 10 de setembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

110ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE 156/2019 110ª ZE/RS
Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Tramandaí/RS
Processo nº PC 35-63.2019.6.21.0110 - Protocolo 13.830/2019
Natureza: Prestação de Contas Partidária – Exercício 2018
Partido: Órgão Definitivo Municipal de Tramandaí do PDT – Partido Democrático Trabalhista (12)
Responsáveis: José Olavo Bisol (Presidente) e Cristiano Rambo (Tesoureiro)
Advogado: José Olavo Bisol – OAB/RS 91.944
A Exma. Juíza Eleitoral desta 110ª Zona, MM. Cristiane Elisabeth Stefanello Scherer, nos autos do processo em epígrafe, INTIMA a
agremiação partidária e seus responsáveis, para manifestarem-se sobre as impropriedades e irregularidades apontadas pela Unidade Técnica,
nos termos do Relatório de Diligência constante nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cristiane Elisabeth Stefanello Scherer,
Juíza Eleitoral.
Tramandaí, 10 de setembro de 2019.
Hildegard Hartfelder Krey,
Analista Judiciária – Assistente I.

111ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 08/2019 -111ª ZE
Prazo: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. Roberto Arriada Lorea, MM. Juiz da 111ª ZE/RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que tramitam neste Cartório da 111ª ZE os seguintes processos abaixo relacionados
referentes a mesários(as) faltosos(as) nas Eleições/2018, que se encontram em local incerto e não sabido:
PROCESSO
CMR Nº 11-32.2019.6.21.0111

PROTOCOLO
2.358/2019

MESÁRIO(A)
SOPHIA DA SILVA FREITAS

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Dr. Juiz determinou a publicação do presente Edital, que será afixado no
local de costume.
Porto Alegre, 10/09/2019.
Eu, Elbio Azambuja de Resende, Chefe de cartório, preparei e conferi o presente edital.
Roberto Arriada Lorea,
Juiz Eleitoral da 111ª ZE/RS.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 06/2019 - 111ª ZONA ELEITORAL
O Doutor ROBERTO ARRIADA LOREA, Juiz Eleitoral da 111ª Zona de Porto Alegre-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. Padre Cacique, 96 –
Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, a Prestação de Contas do Partido Social Cristão, relativa à campanha eleitoral do ano de 2018 .
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas do Partido Social Cristão, relativa a campanha eleitoral do ano de 2018, na qual foi declarada a
ausência de movimentação de recursos.
NÚMERO DO PROCESSO: Pet Nº 25-16.2019.6.21.0111
PARTIDO: PSC
PRESIDENTE ATUAL DO PARTIDO: Sr. George André Cunha Maia
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Porto Alegre, 28 de agosto de 2019.
Eu, Edinaldo Paz, Chefe substituto de Cartório da 111ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
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
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ROBERTO ARRIADA LOREA,
Juiz da 111ª Zona Eleitoral - RS.
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 07/2019 - 111ª ZONA ELEITORAL
O Doutor ROBERTO ARRIADA LOREA, Juiz Eleitoral da 111ª Zona de Porto Alegre-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. Padre Cacique, 96 –
Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, encontra-se disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 45, I, da
Resolução TSE n. 23.546/2017, a Prestação de Contas do PODEMOS, relativa ao exercício do ano de 2014.
OBJETO: Publicidade da Prestação de Contas do PODEMOS, relativa ao exercício do ano de 2014, na qual foi declarada a ausência de
movimentação de recursos.
NÚMERO DO PROCESSO: Pet Nº 27-83.2019.6.21.0111
PARTIDO: PODEMOS
PRESIDENTE ATUAL DO PARTIDO: Leonardo Rodrigues Pecora
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer interessado poderá apresentar impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Porto Alegre, 28 agosto de 2019.
Eu, Edinaldo Paz, Chefe substituto de Cartório da 111ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ROBERTO ARRIADA LOREA,
Juiz da 111ª Zona Eleitoral - RS.

120ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 65/2019 - 120ªZE/RS
Classe PC – Processo n. 29-26.2019.6.21.0120
Partido: Partido Popular Socialista de Horizontina/RS
ADV.: Kléryston Lasie Segat – OAB/RS 62781
Responsáveis: Marcelo Engel e Jonathan Rafael Gregorio
ADV.: Kléryston Lasie Segat – OAB/RS 62781
Vistos. Recebo os embargos de declaração e não os conheço, porquanto o embargante pretende rediscutir o mérito da sentença, o que
somente é cabível por recurso eleitoral.
Int.
Em 10.09.2019
Danilo José Schnideier
Júnior Juiz Eleitoral
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2019 - 120 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-63.2019.6.21.0120
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Tucunduva
JUIZ ELEITORAL: DANILO JOSÉ SCHNEIDER JÚNIOR
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL(S) : JAIME CEMBRANEL E OLAVO ALBUQUERQUE CARNEIRO
Vistos etc.
Trata-se de apreciar o processo de omissão da prestação de contas partidárias do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Tucunduva-RS,
referente ao exercício financeiro de 2018.
Diante da ausência de apresentação das contas no prazo legal, foi notificado pessoalmente o tesoureiro (fl. 05) e, por edital (fl. 10), o
presidente do partido para apresentação das contas e constituição de procurador dentro de 72 horas, sob pena de aplicação da revelia
processual e julgamento das contas como não prestadas, conforme o disposto no artigo 30, I, da Resolução TSE 23.546/2017. Além disso, em
razão do prazo de vigência da agremiação estar expirado, conforme certidão extraída do Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias - SGIP - juntada à fl. 07, foi igualmente notificado o diretório estadual para que apresentasse as contas dentro do mesmo
prazo, conforme determina o artigo 28, § 5º, da mencionada Resolução.
Referido prazo transcorreu sem a apresentação das contas pelo partido ou por seus responsáveis, mesmo após as regulares notificações. Em
virtude da ausência de constituição de procurador por parte dos notificados, foi-lhes decretada a revelia e a imediata suspensão de repasses
de cotas do Fundo Partidário. (fl. 13).
Foram notificados os diretórios Nacional e Estadual do partido acerca da suspensão de repasse de eventuais cotas do Fundo Partidário
enquanto persistir a omissão do partido na apresentação das contas (fls. 15 e 16).
Aos autos foram juntados documentos que comprovam a inexistência de extratos bancários ou de repasses do Fundo Partidário pelas esferas
superiores à esfera municipal da agremiação, bem como a ausência de emissão de recibos de doação no exercício ao qual se refere o
processo, tudo conforme preceitua o artigo 30, inciso IV, da Resolução TSE 23.546/2017 (fls. 17 e 18).
O parecer conclusivo da unidade técnica opinou pelo julgamento de não prestação das contas (fls. 19-21).
Os autos foram enviados ao Ministério Público Eleitoral, que ofereceu parecer no mesmo sentido, manifestando-se para que as contas sejam
julgadas não prestadas (fl. 22).
Concedido o prazo do art. 30, VI, “e” da Res. TSE 23.546/2017, através de publicação de Nota de Expediente no Dejers, dirigida ao partido e
seus responsáveis, para que se manifestassem sobre os documentos apresentados nos autos. No entanto, o prazo decorreu sem
qualquer manifestação (fl. 26).
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
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Vieram os autos conclusos.
DECIDO
Diante dos documentos acostados aos autos, verifica-se não haver indicativos de que o órgão partidário tenha realizado movimentações
financeiras no exercício de 2018. Todavia, a inexistência de movimentação financeira não exime as agremiações partidárias de seu dever de
fiel observância à legislação, especialmente aos preceitos contidos na Lei 9.096/1995, que regula a criação, manutenção e funcionamento das
organizações partidárias, bem como à Resolução TSE 23.546/2017, que disciplina os aspectos materiais e processuais da prestação de contas
do exercício financeiro de 2018.
Segundo a Lei 9.096/95 (artigo 32) e a Resolução do TSE 23.546/2017 (artigo 28), os partidos políticos devem apresentar prestação de contas
ou declaração de ausência de movimentação financeira à Justiça Eleitoral anualmente até o dia 30 de abril do ano subsequente ao exercício
referência. Compulsando os autos, observa-se que o Partido Democrático Trabalhista de Tucunduva-RS não cumpriu com suas obrigações
legais, mesmo após as notificações procedidas pelo Cartório Eleitoral.
Sendo assim, ante a inércia do partido, o julgamento da prestação de contas como NÃO PRESTADAS é medida que se impõe, em
conformidade com o art. 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE 23.546/2017.
Incumbe ainda frisar que, muito embora os artigos 42 da Resolução TSE 23.571/18 e 48, §2º, da Resolução TSE 23.546/17 estabeleçam a
suspensão da anotação do órgão municipal do partido enquanto não apresentadas as contas, o Supremo Tribunal Federal, em medida liminar
prolatada na ADI nº 6032, determinou a abstenção do registro de suspensão de anotação do órgão partidário, no Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP, sem que haja processo específico. Por tal razão, não é possível aplicar, neste momento, a sanção de
suspensão da anotação o registro do órgão partidário municipal. Destaque-se, quanto a este tema, que ainda não há definição do
procedimento específico ou do rito a ser adotado para a aplicação da sanção em comento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista de Tucunduva-RS, relativas ao exercício financeiro de
2018, nos termos do artigo 46, inciso IV, “a” da Resolução TSE 23.546/2017.
Torno definitiva a suspensão do recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a prestação de contas
do exercício de 2018, de acordo com o artigo 48 da Resolução TSE 23.546/2017, conforme já notificados os diretórios estadual e nacional do
Partido (fls. 15 e 16).
Deixo de determinar a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal, pela não prestação das contas, em cumprimento à
medida cautelar concedida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI nº6.032.
A intimação do órgão partidário e de seus responsáveis, em razão da revelia processual já decretada neste feito, deverá ocorrer através de
publicação da sentença no DEJERS.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Registre-se.
Transitado em julgado, anote-se no Sistema SICO.
Após, arquivem-se.
Horizontina, 10 de setembro de 2019
DANILO JOSÉ SCHNEIDER JÚNIOR
Juiz Eleitoral da 120ª ZE

128ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 123/2019 - 128 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-25.2019.6.21.0128
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) JULIO FRANCISCO CAETANO RAMOS-OAB 25939)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE ALFREDO GIMENEZ PERALTA E NARA VIDAL (ADV(S) JULIO FRANCISCO CAETANO RAMOS-OAB 25939)
Vistos.
Intimem-se as partes para manifestação em relação ao Exame da Prestação de Contas do exercício de 2018, no prazo de 30 (trinta) dias.
Em 02/09/2019.
Passo Fundo, 09 de setembro de 2019
ANA CRISTINA FRIGHETTO CROSSI
Juíza Eleitoral da 128ª ZE

130ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 049/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 19-49.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - de Partido Político
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) DEIVID MORAES MENDES-OAB 80617)
RESPONSÁVEL(S) : FRANCISCO NOÉ DA SILVA MINUTO, JESSIKA DA SILVEIRA, PAULO RUBILAR DE LEMOS PEREIRA E EDIMILSON
LOPES SIMÕES (ADV(S) DEIVID MORAES MENDES-OAB 80617)
Rh.
Intimem-se o Partido e os responsáveis, para que, no prazo de 72 horas, se manifestem sobre o relatório de fls. 34.
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Diligências legais.
São José do Norte, 10 de setembro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 050/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-50.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) JONAS GUIDO PERES-OAB 74392)
RESPONSÁVEL(S) : GLEIDSON SILVEIRA DO NASCIMENTO E RODRIGO DOS SANTOS JESUS (ADV(S) JONAS GUIDO PERES-OAB
74392)
Rh.
Intimem-se o Partido e os responsáveis, para que, se manifestem sobre o Relatório de Exame de fls. 97/101, no prazo de 30 dias.
São José do Norte, 10 de setembro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE

134ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 134ª ZE/RS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Classe PC
Processo Nº 222-04.2016.6.21.0134
PROTOCOLO: 190.146/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - Eleições - Eleição Proporcional - CONTAS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PARTES E ADVOGADOS: Candidato(s) : LUIS FELIPE MAHFUZ MARTINI - PSDB e ROBERTO JÚNIOR NUNES FEIJÓ (Adv(s) EDUARDO
GERHARDT MARTINS-OAB OAB/RS 54.435 e ENIO CESAR DIAS MARTINS-OAB OAB/RS 43.231)
Vistos. Intime-se os candidatos LUIS FELIPE MAHFUZ MARTINI e ROBERTO JUNIOR NUNES FEIJÓ, nas pessoas de seus procuradores,
para efetuarem o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação e penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, conforme disposto no artigo 523 do Código de Processo
Civil, bem como para, querendo, apresentar impugnação, conforme artigo 525 do CPC. Expirado o prazo, sem que tenha havido pagamento ou
manifestação da parte ré, registre-se como cumprimento de sentença e intime-se a União/exequente para indicar bem(ns) à penhora e
manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 ( cinco) dias. Diligências legais.
ANNIE KIER HERYNKOPF
Juíza Eleitoral da 134ª Zona Eleitoral

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 117/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 11-36.2019.6.21.0142
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES -PT (ADV(S) FABIANO CAMARGO MUSSOLINE-OAB 106681)
RESPONSÁVEL(S) : SANDRA DOS ANJOS HELLWIG E JOÃO CLÁUDIO DUARTE COUTO (ADV(S) FABIANO CAMARGO MUSSOLINEOAB 106681)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas partidária referente ao exercício de 2018 do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do município de
Candiota/RS, conforme estabelece a Lei 9.096/95, regulamentada pela Resolução TSE n.23.546/17.
O órgão partidário apresentou as contas em 26-04-2019 (fl. 02).
Foi publicado o Edital nº 10/2019 (fls. 180-181) e disponibilizado os autos ao Ministério Público Eleitoral (fl. 182), observando parágrafos 1º e 2º
do art. 31 da Resolução do TSE nº 23.546/2017, transcorrendo o prazo sem impugnações.
Emitido relatório preliminar, a unidade técnica observou a ausência de documentação imprescindível para a análise das contas (fl. 183).
Intimado, o partido apresentou manifestação nas fls. 187-211.
No Exame das contas de fls. 216-220 e 229-241, a unidade técnica solicitou a baixa dos autos para diligências.
Devidamente intimado, o partido manifestou-se, juntando documentos, nas fls. 245-248.
A unidade técnica solicitou novas diligências nas fls. 250-251, as quais foram complementadas pelo partido nas fls. 255-259.
No relatório conclusivo de fls. 261-263, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral, corroborando o parecer, manifesta-se pela aprovação (fl. 63v).
As partes foram intimadas a apresentarem alegações finais, transcorrendo o prazo sem manifestação.
É o relatório. Passo a decidir.
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente e instruída com os documentos arrolados na Resolução 23.546/17, estando suas
peças devidamente assinadas.
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Após diligências e esclarecimentos do partido, não foi verificado existência de falhas e omissões que comprometam as contas, nem
constatadas impropriedades ou irregularidades, atendidas todas as exigências da legislação eleitoral.
Diante do exposto, JULGO APROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRAALHADORES - PT do município de Candiota/RS, relativas ao
exercício 2018, nos termos do art. 46, inciso I da Resolução TSE Nº 23.546/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Arquive-se.
Bagé, 10 de setembro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 118/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-06.2019.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ELÓI PAULO SIQUEIRA CURSINO-OAB 86189)
RESPONSÁVEL(S) : KATIA DENISE REIS DUARTE, DANILO NUNES PORTELA E JOÃO DOMINGOS CARDOSO RODRIGUES (ADV(S)
ELÓI PAULO SIQUEIRA CURSINO-OAB 86189)
Visto.
Intimem-se o partido e seus responsáveis, nos termos do art. 38 da Res. TSE n. 23.546/2017, para que ofereçam defesa, no prazo de 15 dias
e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando e demonstrando a sua relevância para o processo.
Diligências legais.
Bagé, 10 de setembro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE

143ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 041/2019 - 143 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 25-17.2019.6.21.0143
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Cachoeirinha
JUÍZA ELEITORAL: LÚCIA RECHDEN LOBATO
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ADV(S) ANDRÉ LIMA DE MORAES-OAB 40364)
RESPONSÁVEL(S) : NILO MORAES E VITOR HUGO DA SILVA MEDEIROS (ADV(S) ANDRÉ LIMA DE MORAES-OAB 40364)
Vistos.
O Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Cachoeirinha apresentou a prestação de contas, relativa ao exercício de 2018, nos termos da
Lei 9.096/95 e da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Juntada a documentação (fls. 32 - 93).
Deu-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
Publicou-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, via Edital n.º
028/2019, e não houve impugnação (fl. 99).
O laudo, emitido pelo servidor designado, examinou as contas com base na legislação pertinente, e concluiu pela aprovação das contas (fls.
100/101).
Com vista, o Ministério Público Eleitoral opinou favoravelmente à aprovação das contas apresentadas (fl. 104).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
A análise técnica das contas observou as normas estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentada pela Resolução
TSE n.º 23.546/2017.
Compulsando os autos, verifico que a prestação de contas, tal como apresentada pelo órgão partidário, faz jus à aprovação.
Com efeito, o prestador apresentou as peças exigidas pela legislação vigente, não se tendo verificado no curso da análise técnica
irregularidades que possam comprometer o juízo de aprovação das contas.
No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
Assim, em virtude da constatação de que os documentos apresentados refletem adequadamente a movimentação financeira do partido, impõese o julgamento de aprovação das contas.
Diante do exposto, julgo aprovadas as contas relativas ao exercício de 2018 do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Cachoeirinha,
com fulcro no art. 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Diligências Legais.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cachoeirinha, 10 de setembro de 2019
LÚCIA RECHDEN LOBATO
Juíza Eleitoral da 143ª ZE
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156ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 039/2019
A Doutora ANABEL PEREIRA, Juíza Eleitoral da 156ª Zona de Palmares do Sul -RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Avenida Luís Silveira, 461,
Palmares do Sul, foram recebidos processos de prestação de contas relativa a RENOVAÇÃO DE ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS DE PALMARES
DO SUL - 2016 dos seguintes candidatos e diretórios municipais:
OBJETO: Publicidade da prestação de contas de campanha dos seguintes candidatos e/ou diretórios municipais:
Número do Processo: 52-58.2019.6.21.0156 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
Número do Processo 51-73.2019.6.21.0156 - EDUARDO PEREIRA ALVES (candidato a prefeito - PPS) e ADEMAR DE SOUZA TERRA
(candidato a vice-prefeito - PPS)
PRAZO: No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado poderá apresentar impugnação, em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias, nos termos do art. 51 da Resolução TSE n. 23.463/15.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou afixar o presente Edital no local de
costume.
Palmares do Sul -RS, 10 de setembro de 2019.
Eu, Charline Andrade Buchhorn, Chefe de Cartório Substituta da 156ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
ANABEL PEREIRA,
Juíza Eleitoral.

163ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 013/2019 - 163ª ZE/RS
O (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Aline Zambenedetti Borghetti, MM Juiz (a) Eleitoral Substituta desta 163ª Zona, Circunscrição
Eleitoral do estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Mal. Floriano Peixoto,
296, centro, em Rio Grande/RS, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95
e do art. 45, inciso 1, da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às
Prestações de Contas Anuais - Exercício 2016 dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, do seguinte partido político:
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB ( Presidente- João Carlos Borges Nóbrega ) Advogado João Carlos Borges Nóbrega- OAB
59827/RS).
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Rio Grande, 10 de setembro de 2019.
Eu, Giovane Araújo Brandão, Chefe do Cartório da 163ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
Aline Zambenedetti Borghetti,
Juíza Eleitoral Substituta da 163ª ZE..

164ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 69/2019 - 164 ZE - PELOTAS/RS
Processo nº 24-03.2018.6.21.0164
Classe AP (AÇÃO PENAL)
Procedência: Capão do Leão/RS
Juiz Eleitoral: Bento Fernandes de Barros Júnior
Partes:
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉUS: CELIDA REGINA DE QUADROS COSTA.ADV(S) LUIS CARLOS LOPES AZEVEDO. OAB /RS 92.021.
CARLOS CESAR MEDEIROS DOMINGUES. ADV(S) RUBEM NEY LEAL ARGILES- OAB-RS 41.766.
Vistos. Em face da comprovação do efetivo cumprimento das penas de multa, impostas no presente feito, declaro extina a punibilidade do
apenado Carlos Cesar Medeiros Domingues, nos termos do art. 66, inciso II, da Lei 7.210/84. Com o trânsito em julgado, proceda o Cartório na
forma do artigo 525, § 1º da Consolidação Normativa Judicial Eleitoral, com posterior arquivamento dos autos. Intimem-se. Pelotas 06/09/2019.
Bento Fernandes de Barros Junior. Juiz Eleitoral - 164ª ZE
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